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PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH

MATERJAŁóW STATYSTYCZNYCH
Oblicz enia docho dów z pracy najem nej opierać się mogą:
1) na statys tyce podat ku docho doweg o, 2) na st~tystykach
ubezpiecz·eń społecznych, w (których wymi ar s.kładki uzależnio
ny jest o~d wysokości zarob,k u, 3) na różnych statys tykach wypłat w poszcz ególny ch dziedz inach pracy.
Oparc ie się na s t a t y s t y c e p o d a t k u d O· c h o d ow e g o ułatwia w Polsce ta o·koliczność, że poda~tek o~d docho dów z pracy najem nej jest co do techni ki pobor u, co do skali
podatk owej i sposob u wymia ru zupełnie oddzie lony o~d podat ku, ·wymi erzane go od docho dów z innych źródeł. Te•n ostatn i
(podat ek od docho dów fundow anych ) opiera się na zeznan iach
podatn ików, które podlegają zresztą kontro li organó w skarbo wych . Podat ek od uposażeń, emery tur i wynagrodzeń za pracę
najemną pobier any jest przez potrącenie przy wypłacie, któreg o
obowiązany jest dokonać pracod awca, o ile tyllro uposażenie
przek racza sumę określoną jako minim um egzystencji.. Ustale nie zatem sum wypłaconych upo·sażeń, które po·dlegały podat kowi docho d·owemu, nie przeds ta\via trudności.. Uposażenia jednak podlegające podatk owi docho dowem u bynajm niej nie wyczerpują docho dów z pracy najem nej.
Minim um ·e gzyste ncji
dla podatk u od uposażeń wynos i 2.500 zł. w stosun ku roczny m;
uposażenia więc do 208 zł. miesięcznie, wzgL do 48 zł. tygodn iowo są od podat ku zwoln ione i pozostają poza obrębem statystyki podatk owej. Vposażenia zaś w tej wysokości nie są bynajmniej rzadki e . Z płac pracoWiników umysłowych według staty-,.

•
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styki Za'kładów Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych za
r. 1929 grupy zarobkowe do 220 zł.. miesięcznie, a więc prawie
całkowicie leżące poniżej minimum egzystencji, obejmowały
107 tysięcy osób wobec 275 tysięcy ubezpieczonych ogółem;
a więc prawie 40% pracoWlilików umysłowych pozostawało naw·e t w tym roku nie objętych podatkiem dochodowym. Tem
wyżs·zy jest oczywiście udział pracowników nie płacących podatku d·o chodowego wśród robotników, nao·gół płatnych gorzej
od pracowników umysłowych. Według dfCł4nych O· zarobkach
statystyki przemysłowej za r . 1929 przeciętny miesięczny zarobek robotniczy przewyższał 200 zł. miesięcznie (wśród
uwzględnionych tam 55 działów) tylko w cz~terech działach:
w wielkich .p iecach, hutach c~u i ołowiu, stalowniach i walcowniach oraz w fabrykach taboru kolejowego; w działach obejmujących znacz·ną większość robotników przemysłu przetwórczego (m . in. w przemyśle włókienniczym, w głównych działach
przemysłu mineralnegQ, w wielu ,d.ziałach przemysłu spożyw
czego i metalowego, w przemyśle drzewn:ym), zarobek przecięt
ny nie dosięgał nawet 150 ·zł. miesięcZlll.ie. Ja:sną rzeczą więc
jest, ze podatkowi dochodowemu podlegał'a tl~kże w okresie
najwyższego poziomu ·zarobków część 1ylko, ~niezbyt wielka,
robotników przemysłowych.. To samo odnosi się do handlu,
a w wyższym jeszcze stopniu do rzemiosła_ Jeśli i~d·zie o służbę
państwową (wraz z ·k olejami i pocztą), większość pracowników
skupia się w niższych grupach upos·ażeniowych
p.rzeszło połowę ogółu stanowią pracownicy XI
XVI katego~rji; pracoW!llicy zaś ws·z ystkich tych kategoryj, o ile byli urzędnikami samotnymi p·o za Wars·zawą, pozostawali także w 1929 r, poniżej
podatk·o wego minimum egzys·t encji (samo:tni w Wars·z awie do
:XIII ·k ategarji, tak samo żonaci na prowincji it.d.). W ten sposób
więks·zość pracowników najemnych pozostaje poza ob·rębem s·t atystyki podatku dochodowego. W 1929 r. statystyka ta obejmowała poza nie uwzględnionymi w niej pracownikami państwo
wymi, 581 tysięcy osób; w ·S tosunku do liczby ubezpieczonych
w tym samym czasie w kasach chorych (2.662 tysięcy) stanowi
to zaledwie 22% . W tych warunkach dane o dochodach opodatko"ranych nie mQgą stanowić pun·k tu wyjścia dla szacowania
·dochodu z pracy najemnej . Dane te są jednak dla nas użytecz
ne w pewnym o~graniczonym zakresie.. Omawiane dalej dane
statysfytk ubezpiecz·eń społecznych dotyczą w znacznej części
~arobków ograniczonych do pewnej sumy maksymalnej, ponad
którą na~dwyżka nie jest w ubezpieczeniu brana pod uwagę;
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~tóż dla uz.upełnienia tych danych posł·u.giwać się można statystyką podatku dochodowego, która w tych wy,s-okich grupach
zarobkowych nie ma już luk, przeszkadzających w zastosowa . .
niu jej do całości docho·d ów z pracy n.a jemnej .

S 't a t y s t y k i u b e z p i e c ·z e ń s p o ł e c z n y c h
są
źródłem danych o dochodach z pracy ~najem·nej, gdyż skład.ki
w tych instytucjach wymierzane są na podstawi·e wypłacanych
zarobków
statystyki więc pozwalają naogół ustalić ·z arob·k i
objętych ubezpieczeniem osób, bądź bezpośre.d·nio, bądź przez
odpowiednie przeliczenie dochodów płynących ze s~kładek .
Ubezpieczenia jednak ·naogół obejmują w Polsce nie wszyst'k ich
pracowni1k ów najemnych. zwłas,zcza że poza wyłączeniami
prawnemi grają poważną rolę wyłączenia fialktyczne (p, n·iż,
-o ubezpieczeniu wypadkowem) oraJz wymY'kanie się za1kładów
spod przymusu ubezpieczeniowego.
Najobszerniejszy zakres
mają w Polsce ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe . 1 )
Obowiąz·kowi ubezpieczenia na wypadek choroby pod1egają uwszy,stkie osoby bez różnicy płci, zatrudnione na podstawie
stos11nku roboczego lub służbowego u (art. 3 ustawy z 1920 r,);
tylko "urzędnicy państwowi, powołani nie na porliStawie umowy
pracy, lecz p·r zez nominację, nie podlegają obowiązkowi ubezr,teczenia"; pozatern zwalniać się m0gą od obawir~zktt ubezpieczenia osoby, zastępujące bezpośrednio właściicieli przedsię
biorstw przemysłowych i handlowych (dyrekto·r owie naczelni,
dyrekto~rowie, prokurenci), o ile zarobek ich przekracza 7.500
zł. rocznie (arrt. 4). Ustawa wyraźnie wymi,e nia przytern jako
nie wyłączonych z przymusu ubezpieczeniowego ro~homików
i pracowników rolnych i leśnych, zarówn·o .stałych, jak i sezonowych; służbę domową; niesta!e zatrudnionych; ,J,ałupników
i osoby z nimi pracujące, Zasadniczo więc poz-a ramami ubez·pieczenia chorobowego winniby się znaleźć tylko: p~a~ownicy
państwo,wi eta,t owi oraz stosun·k owo nieliczna grupa pracowników prywainych na stanowiskach kierowniczych, dla których
przynależność jest fakultatywna, Faktycznie jednak wyjątki są
liczniejsze . Przedewszystkiem p02a b. dzielnicą pruską, w której ubezpieczenie ma wypadek choroby istniało już dawniej,
przymus ubezpieczeniowy zrealizowano przy organilZow.aniu
kas chorych tylko w zakresie pracowników w przemyśle, han1} Mówimy .t u o zakresie, jaki miały ubezpieczenia w czasie przyjętym do badania- w roku 1929; stan ustalony ustawą s-caleniową z 1933 r.
Jlie wchodzi zupełnie w rachubę.
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dlu, komunikacji i w instytucjach publi~cznych oraz służby domowej, natomiast nie rozciągnięto go na rolnictwo·. W ten ·s posób wielka masa robotników rolnych pozostaje nie ubezpieczona
w kasach ch~orych
tylko w b . zaborze austrjackim, tj . w województwach południo·wych i na śląsku Cieszyńskim podlegają
ubezpieczeniu robo,t nicy zatrudnieni w wielkich majątkach, powyżej 75 ha.. Poza tem wyłączenie·m masowem istnieją niezawod·n ie liczn.e wypadki wymykania ,się spod przymusu ubezpieczeniowego w rzemiośle, dro.b nym handlu, w grupie służby domowej; z objętych ubezpieczeniem ·r obotników niestałych i chałupników z pewnością tylko niewielka część jest uchwycona
ewiden·cją kas ·c horych (te same grupy wymykają się ·zresztą
na ogół również ze st.atystyki wszelkich innych instytucyj) .
Poza pewneroi lu·k ami przedstawia jednak statystyka kas
chorych inne j.e szcze niewygody . I>la ubezpieczenia na wypadek
choroby cechy takie ja~k praca w tej czy innej dziedzinie pro·
·d ukcji 2 ), w tym czy innym zakładzie, wreszcie w tym czy innym ·c harakterze, ·n ie mają istotnego ~znaczenia. Statystyka
-więc nie przeprowad.~a żadneg·o zróżniczkowania liczby człon~
ków ani opłaconych przez nich skł·ade·k
ze,s tawiane są tylko
ogólne liczby. W ten sposób z jednej strony u·z yslk uje się tylko
ogólne kwoty bez rozróżnienia żadnych ·k ategoryj mający·ch dla
obliczeń dochodu zasa,d ni,c:z e znaczenie, z drugiej &trony zaś
traci się przez to pozate-m możność oszacowania wielkości luk,
powstały-ch przez nieobjęcie pewnych grup prac-owniczych . Do.d atkowym słabym pun~ktem jest brak ścisłych danych o sumach
·z a·r ob·k ów; statystyka bo~wiem kas chorych daje tylko sumy
tS1kładek, we·dług który·c h zarob-k i niewyg.o.dnii~ jest :sz;acować·
o tyle, że stopa S'kł.adowa może być statutem kasy podniesiona
powyżej przyjętych zasadniczo 6,5% i maksymalna płaca prze'sunięta z przyjętej w ustawie norn1y 312,50 zł. mi1 esięcznie~
Z tych względów s-tatystykę ~kas chorych uważać będ,ziemy za
stanowiącą materjał d·o kontrolowania obliczeń dochodów z pracy ·n ajemnej, lecz nie za samo~dzielne źród~ł·o do ~nich .
Drugim rod•z ajem ubezpieczeń społeczny·ch o szerokim za,k resie jest :w Polsce ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Zakres tego ub~ezpie·czenia nie jest jednakowy na całym
kas miały według art. 59 ustarwy ·z 1920 r. prawo podwyższać skła·dki pracodawców w przedsiębiorstwach przedstawiających
większe niebezpie·czeństwo. .dla z·&rowia.
Przep~is ten w ,z estawieniach staŁystycznych kas .c horych nie znalazł wyrazu.
2)

Za!"ządy
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obszar ze Państwa. Na terenie byłych zaboró w ausfrja ckiego
i ro·s yjskieg o, na które rozciąga się moc ustaw austrja ckich
z 1887 i 1894 r., ze .z m·i anami wprow adzone roi usta\vą z 1'121 r.,
która znaczn ie rozszerzyła zakres ubezpi ecz·e nia, przemysł podlega .ubezp ieczen iu od wypa~dków cały, bez względu na wielkość zakładów; obowiąz~kiem ubezpi eczeni a są więc zasadn iczo
objęte poza przemysłem także zakłady rzemieślnd~cze, ·n awet
najdro bniejs ze. Poza przemysłem i analog icznie z nim trakto wanem budow nictwe m (także prowa dz·o nem gospo·d arczo, bez
przedsiębiorcy budow lanego ) podda ne są przym usowi ubezpi etransp ortow e i .k omuni kacyjn e.,
c~eniowemu przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa świadczenia Tóżnego rodzaj u usług (czysz czenie ulic, budyn ków i t. p., teatry i t. d.); ekspl·o atacje leśne;
gospo darstw a rolne i leśne; s·kłady towaro we, łącznie z które·m i
objęty j•e st hande l; wres·z,c ie wszelk ie "inne zakłady, prowa d·zone w sposób przemys·łowy", określenie zJarw.ierające wszel,k ie
biura, banki, zakłady nauko we i t. P- Zakres ubezpi eczeni a jest
więc bardzo szerok i: nie podlegają mu zasadn iczo instytu cje
państwowe, praco·w nicy kolejo wi (poza nieeta towym i w b. zaborze austrja ckim), w innych dziedz inach zaś p-r acown icy nasłużba domow a.
jemni nie 'związani z przedsiębiorstwami
dozorc y domowL Faktyc znie jedn,a k tak ~s'zeroki zalk res ubez-piecze nia vvypadkowego nie był zrealiz owany , Ustawą z 1924 r .
przym us ubezpi eczeni owy zosiał odrocz ony dla drobne go i śred
miano wicie dla gospo darstw rolnyc h do 30
niego rolnict wa
ha; w ten sposób objęci są ubeząlieczeniern tylko robotn icy roln~
większej wł·asności. Także drobne za;kłady 1"z,emieślnicze i handlowe lflie zostały objęte ubezpi eczeni em, jakkol wiek ustawo wo nie zostały one zwolni one, Jak stwier dza bowiem Dyrek cja
Za1kładu Ubezpieczeń, "nie ch.cąc zwiększać niepro duktyw nych
kosztó w admin istracj i, osłabiono świCłld'omie tempo zgłaszania
nie pokrywających opłatą
.przedsiębiorstw najdro bniejs zych,
nawet wydat ku na druki i koszt rejestr acji", 3 ) W ten sposób
pracow nicy najem ni drobny ch 'zakładów p'r acy: gospod a,r stw
rolnyc h, zakładów rzemieślniczych i handlo wych są pozost awieni poza obrębem ubezpieczenia_
W b. zaborrze pruski m wyłączenie drobny ch zakładów jest
ustawo we, gdyż za fabryk i uważane są ty'l ko zakłady zatrud niające conajm niej 10 robotn ików (chyba że używają kotłów pa3) SprawozdatD.ie z czynności i zamknięcie rachunk ów zą. rok ! 929"
Lwów 1931, str. 15.
l
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rowych lub silników mechanicznych}. Natomia~st rolnictwo nietylko objęte jest w całości, ale poza pracownirk ami najemnymi
wchodzą tu do u·b ezpieczenia także pracodawcy.
Jak widać, mimo szerszego zakresu ubezpieczenia wypadkowego statystYlką jego dają się dogodnie objąć tyl1ko pracownicy niektórych gałęzi pracy, przedewszystkiem przemysłowi.
Rzemiosło i h.a n.deJ ob·jęte są tylko w peWIIlej, nie dającej się
b y osób ubezpieczo.ś·ciśle o·kreślić części (p. niż w sprawie licz1
nych), w rolnictwie zakres ubezpieczenia; nie jest jednolity.
W za1kładach objętych obowiązkieill} ubezpie·c zenia obowią
.zek ten dotyczy ogółu pracowników najemnych: 'r obotników
{wra·z 'Z pomocnikami i ucmiami) i pracowników umysłowych
(urzędnirków). Ci ostatni w lwowskim latkładzie Ubezpieczeń
·objęci są bez ża·dnych ogratOiczeń; w b. zaborze pruskim tylko
ci, których zarobe~k roczrny nie przekracza 5.000 zł., na Górnym
Właściciele przedsię
Sląs1ku IWSzelcy "urrzędnicy ruchu".
biorstw m·ogą ~się d·o hr·o wolnie ubezpieczać (w ·h. zaborze prus.k im z pewnemi o~graniczeniami); wypadki te są jednak tak rzad·,kie, że dane można uważać za odnoszące ,się wyłączni.e do pra·cowników najemnych.
W nakreślonym wyżej zakresie statystyki zakładów ubezpieczeń o·d wypadków dają: liczby zarobków i liczby zatrudnionych. Pierwsze mają dla 11aszych obliczeń zasct~dnicze znaczenie, s'tano·wiąc ma1:erjał d:l a szacowania dochodu z pracy najemnej, drugie mogłyby okazać poważną porn:oc, ·okreś~lając liczbowo za1kres objęty statystyką, zrwłasz·cza w tyc'h dziedzinach,
które są nią objęte tyl,k o częś·ciowo. Niestety jedna~k ~dane o licz·
bach zatrudnionych nie ·dają się wyzyskać. Liczby te bowiem
w tech~n.ice ubezpieczenia wypad1k o,wego nie gra,ją żadnej roli,
a nie pojedyńcze
~gdyz u'b e'z pieczony jesi ·o.gół pracowników,
osoby; zakł'ady więc nie otrzymują li·s t pra·cowników, liczby ich
nie mogą być ·z atem kontrolowane i nie przedstawiają dostatecznych gwarancyj wiarogodności.
Dane o zarobkach dotyczą zarob·ków, według których wymierzane są skład.kL W największym zakładzie, mianowicie
lwows·kim, ustawa z 1921 r. zniosła granicę ubezpieczenia, podlega mu więc cały zarobek, statystyka zatem daje pełne kwoty
wypłaconych zarobków_ Gorzej jest z daneroi dla b. zaboru
pruskiego_ Na Górnym śląsku nie uwzględniona p·r zy wymiarze
składki poz·ostf:aje 'nadwyżka, zarobku ponad 8.400 zł. rocznie;
w województwach zaś poz'nańs1kiem i pomofls'k iem obowiązuje
da~y system obliC'zania składek, przy ~którym część zarobku
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przekraczająca przyjętą granicę,

mianowicie 1.800 z:ł.. rocznie,
liczona jest tylko w je.dne.j trzeciej_ W tym ·o statnim wypadku
poza obrębem statystyki pozostaje zatem d·ość znaczna część
zarob,kó.w, nietylko urzędniczych, jak n.a · Górnym śląs;ku, ale
i robotniczych; obszar ten obejmuje je·d nak, jeśli idzie ·o przemysł, ;t ylko ~ok. 12% ogó-łu zatr.u dnie·n ia w Polsce, s·t atystyka
ubezpie~czeń wypad·k owych nie ponosi więc stąd pow:ażniejszego
uszczerbku.
Zasadniczerni momentami dorlatniemi ułatwila1jącemi ·k orzystanie z tej ,gtatystytki dla obliczeń ~dochodów są: 1) zestawianie bezpośrednio sum wypł·aconych zarobków (z wyżej
ws·p om.n ianemi zastrzeżeniami), 2) pr.z~prorw.aJd·zanie podziału
według gałęzi pracy, a t-o w zrwiązJku z ·s ystemem ubezpieczenia.
mianowicie ·z niejednakowym stopniem niebezpieczeństwa.
w zależności od ro,dzaj.u pracy i :stąd z ord powiednia zróżnicz:
kowaną skalą składek. We wszystkich zakładach więc statystyka podaje podział na ~asadnic·ze grupy, w ud~osrtęp~nionych
zaś nam materjałach rę~kopiśmiennych
za~kładu
lwows;k iego
przeprow:(łjdzony jest dalszy jeszcze, bard,z o s·zcze·gółowy podział. W ten sposób dane dają się wyzys1kać dla obliczeń za ..
robków w ~tych działach, które są w cał·ości o~bjęte ubezpieczeniem, dotyczy to przedewszystkiem przemysłu, pozatern niektórych mniejszych działów komunikacji i pr.zed~siębior:stw świa·d
czenia usług. NatomiCłJst dla działów objętych tylko częściowo
rzemiosła, handlu, a także rolnictwa
nie ortrzymuje się ze
statystyki ubezpieczenia rwypa!d kowego WJSkazówek, gdyż ·w obec
braku liczby osób, objętych danemi o zarobkachf nie można
stąd określić ani stosurnku zakładów tp·odle\gających ubezpier
-czeniu do całości odp.o wiednich gałęzi, ani przeciętnego zaroh·k u . Pozatem brać trzeba po~d uwa~gę, że otrzymane z tej sta:ty ..
styki sumy wypłat odnoczą się do cał·oś·ci personelu
robotni1ków i pracowników umysłowych.
Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa i starości {emerytalne) ja\k o źródło danych o docho~dach z pr.acy najemnej nie
może być brane pod uwagę ze względu na szczupły za1kres terytorjalny tego ubezpieczenia (b. dzielnica pruska)-; ubezpie ..
czenie na wypadek bezrobocia odnosi się tylk·o do robotników
większych .zakładów, zatrudniających 5 lub więcej rob.o tników,
w przemyśle, handlu, komunikacji i w i'n nych działach przy p~ra
cy prowadzonej .,w sposób przem'flsłowyu; ube·z pieczenie to, ma.jąc jednolitą skła~dkę (w 1929 r_ 1,8%) i dość wys·oką granicę
branego ;p od UJW:agę przy wymiarze zarobku (10 zł. ·d:z iennie),
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poz wal a ł'atw·o usta:lić według sum s·kładek doch ody robo tnic ze
w tych większych przedsiębiorstwach, nie daje jedn ak mat erjałów dla całości zatr udn ieni a, a pon adto nie poz wal a na żadne
różniczkowanie według gałę zi prac y .
Ube zpie czen ie prac own ików umy sloz vych jest źródłem da·nyc h o doch odac h z naje mne j prac y umysłowej . Ube zpie czen ie
obe jmu je zasa d·n iczo wsz ystk ich prac own ików umysłowych
z wyjątkiem tylk o państwowych prac own ików etat owy ch oraz
inny ch prac own ików ,p ubli czny ch (przedsiębiorstw państwo
wyc h, związ.ków kom un.a lnyc h i ich przedsiębiorstw, Ban ·k u Polskie go, inny ch inst ytuc yj pub licz no-p raw nyc h), o ile mają statuto wo zorg aniz owa ne ube·z piec zeni e eme ryta lne; poza tern wy·
łączone są lub objęte ubez piec zeni em tylk o faku ltaty wni e pe·
wne kate gorj e .spe cjal ne (uczniowie, stud enci , apli kan ci adw okacc y, prac o·w nicy poniżej 16 lat i t. d . ), nie grające jedn ak
więks·zej roli.. Poz a ten1i wyłączeniami praw nem i istnieją pewrne fuki fakt yczn e w obe jmo wan·i u prac own ików na tym tereni e, na któr ytn ubez piec zeni e wpr owa dzo ne było stos unk o·wo
w b, .z abo rze rosy jski m.
nied awn o, bo dop iero o·d 1928 roku
Zas adn iczo jedn ak ogół prac own ików umysłowych jest ubez piec zeni em objęty, i stat ysty ka odp owi edn ich zairładów przy
prze prow adze niu dod at,k owy ch obliczeń dla ·nieobjętych kate gory j {zwł'aszcza pracow111ików pub licz nych ) służyć może za
pun kt wyjścia do s·z acow ania doc hod ów prac own ików umysło
wyc h. Opierać się trze ba w tym celu n.a sum ach składek, któJ:e p·r zy jedn olite j ich stop ie (10% łącznie w ubez·p iecz eniu
eme ryta lnem i na wyp ade k bezr obo cia) dają ściśle sumę stan·owiącą p·odstawę wym iaru ; popraw'kę trze ba jedn ak wpr owa dzać na sum y prze·kraczające granicę zaro bku uwzględnionego
w ube zpie·c zeni u: 560 wzgl.. 720 zł . miesięcznie (zależnie od
rodz aju ubez piec zeni a). Różniczkowania według dzie dzin pracy ,sta: tyst yka z·akładów Ubezpieczeń Prac own·i ków Umysło-
wyc h w sum ach składek nie prze prow adz a; jest to okoliczność
utrudniająca koo rdyn owa nie· tych ~danych z materpa~ami :innyc h ubez·pieczeń (w szczególności wyp adko weg o), przy czem
jedn ak pewrne wsk azów ki daje prow adz ona 1k lasy fika cja we'.dług zaw odu liczb sam ych uble·z piec zony ch,
Dan emi anal ogic zner oi do materjałów inst ytuc yj ubez pieczeń społe·cznych są dan e o składkach eme ryta lnyc h prac own i·
ków państwowych. Rol a tych dan ych pole ga prze dew szys tkie m
na tern, że ·odnoszą się ·o n.e tylk o do prac own ików etat owy ch.
tj, właśnie d·o tej grup y, 'k tóra jest z większo·ści ubezpieczeń
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społecznych

wyłączona

(także

z ubezp ieczen ia na wypad ek
chorob y, które w samem ubezp ieczen iu emery talnem nie ma
odpow iednik a)" Składka emery talna jest określona w wysokoś
ci jednak owej dla wszelk ich grup (3% do marca 1931 r,, 5%
do marca 1932 r" i 8 % od kwietn ia 1932 r"); przeszkodę jednak
w oblicz aniu sum uposażeń na podsta wie sum składek stanow i
ta okoliczność, że przy podno szeniu się uposażenia wskute k)
awans u do wyższej grupy lub przesu wania s1ę do wyż·szego
szczeb la poza normalną składką pobier ana jest opłata w wysokości połowy sumy podwyżki. Ponieważ od kwietn ia 1931 r.
przesu wanie do wyższych szczeb li zostało wstrzy mane, a także
ustało awans owani e (poza wyjątkami nie grającemi w licz.b ach
ogólny ch żadnej roli), po upływie roku, a więc od początku
~oku budżetowego 1932/3 3 wpływ tego czynn ika ustał; dokład
niejsz e oblicz enie wysokości płac urzędników etatow ych mo·żna
więc oprzeć na danyc h o składkach emery talnyc h w roku 1932/
33, co wyma ga zato przeliczeń uwzględniających wyższe sumy
uposażeń w 1929 r. niż w 1932/33.
Stat ysty k i wypłat dające bezpośrednio sumy płac
istnieją tylko w pewny ch dziedz inach, miano wicie: 1) w przemyśle,
2) w admin istracj i państwowej i przedsi!ębiorstw1ach
państwowych, 3) w banka ch i instytu cjach ubezpi eczeni owych .
Dane o wypłatach w przemyśle pochodzą: ze statys tyki
przemysłowej Głównego Urzędu Statys tyczne go, ·z e statys tyki
zatrud.n ienia, również przez Urząd prowa dzone j, i ze
\Statystyk specja lnych dla górniC'twa i hutnic twa, miano wicie dla przemysłów węglowego i żelaznego.
Statystyka przemysłowa ma zasięg stosun kowo bardzo obszerny, gdyż obejm uje wszys tkie zakłady I
VII kategoryj świadectw przemysłowych, t" j. zasadn iczo zai:rud nia j ące
·5 lub więcej robotn ików; jednak nie wszys tkie przemysły są
,w opraco wania ch Urzędu uwzględniane
tak np. zupełnie po\Zostają poza obrębem opracowań przemysły budow lany i poligraficz ny, w niewie lkiej części tylko wchodzą przemysły odzieżowy i spożywczy, szetfeg mniej·s zych luk jest w innych ga.łę
,ziach. W tak ograni czony m zakres ie dane o wypłatach robottiliczych opraco wane były przez Urząd Statys tycz·n y po raz pierr:wszy za r_ 1929. Dane za rok 1929 brały za p·odstawę tylko sumy wypłat netto, tj_ po potrąceniach składek na ubezp ieczen ia
społeczne i podatk u docho doweg o; dopier o dane za r. 1930
uwzględniają ponad to wysokość tych potrąceń . Opróc z wypłat
trobotniczych za rok 1929 opraco wano też wypłaty dla perso-
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:nelu (administracyjneg o, .fechnicztnego, biurowego i kierowniczego)- Poza .przemysłem przetwórczym, zasadniczo obejmowanym statystyką przemysłową, zakres danych tych obejmuje
także hutnictwo, przyczem zresztą trudne jest przeprowadzenie rozgraniczenia między hutami a innemi za,kładami przemysłu metaloweg·o. 4 ).
Statystyka stanu zatrudnienia ·o bejmuje zakłady przemysłu przetwórczeg·o zatrud~niające no·r malnie 20 i więcej robotni·k ów . Dla zakładów tych od p·oczątku 1932 r. opracowywane
są dane o ·wypłatach w ten ~sposób, że na p·o ds·t awie sum wypłat
,za ostatni okres płacy i liczb przepracowanych robotniko-god;;;in obliczane są i publikorwane co miesiąc przeciętne zarobki
za godzinę pracy w każdej gałęzi przemysłu. R.ozporządzalne
z drugiej strony d,a ne o wielkości zatrudnienia w tych zakładach
pozwalają łącznie z temi danemi określać same sumy wypłat .
Wykorzys•t anie tych danych do obliczeń za lata poprzednie
jest możliwe przez uwzględnienie zmian, jakie zachodziły
w międzyczasie w ro·z miarach zatru·dnie·n ia i w po·z iomie płac fo ostatnie daje się u·s~kutecznić tylko w przybliżeniu, gdyż
ścilsłemi danemi o ruchu płac w całoś·ci przemysłu dlaj tego
o 1kresu nie rozporządzamy. 5 ) .
Jedne i drugie dane obejmują oczywiście tylko przemysł
w ścisłem znaczeniu, t . zn . poza rzemiosłem, jednak i to nie
w pełnym zakresie.. Statystyka stanu zatrudnienia pozostawia
poza ramami dochodzenia drobne zakłady przemysłowe, liczą
ce mniej niż 20 robotników; w niektórych gałęziach zakłady
ta,k np.
te są dość liczne i obejmują duże liczby robotników
w przemyśle meta~Iowym, drzewnym, skórtnym, poligraficznym,
.w szczególności 1zaś nie ob·jęte pozostaje ca:łe drobne budownict·wo, gdyż w ·,s tatystyce ~stanu zatrudnienia uchwyc-one są tylko
duże przedsiębiorstwa budowlane- Statystykac przemysłowa ma
zakres o tyle ~szerszy, że ujmuje zakłady już od 5 robotni'ków--'zato ujemną jej ·stronę stanowi fakt, że opracowanie statystyki
1

4) W)"d:zielone są w statystyce wielkie piece, stal<nvnie i walcownie
.o raz huty cyrnku i ołowiu; natomiast działy ,dals·z ej obróbki hut nie są
wyszcz·e·g ólnione, prawdopodobnie więc weszły .d o odpowiednich działów
wyraźnych
przemysłu metaloweg.o łącznie z samodzielnemi zakładami wskazówek zresztą w tej sprawie niema.
5) O.b liczenia takie przeprowadził J. Der·en~owski= Próba szacunku
1932, Warszawa~
dochodów robotniczych ·z prarcy w przemyśle 1928 1933 (wyd. Instytutu Spraw Społecznych).
•
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lilie objęło wszyst kich jej gał'ęzi, w·o bec czego jest ona jeszcz e
dalsza od zupełności niż statysty~ka stanu zatrud nienia ; tak np_
jak mówiliśmy wyżej, budow nictwo do ·opracow:ania nie weszło
~Zupełnie. W tych war.un~kach przewagę nad danem i Głównego
Urzędu Statys tyczne go w .spra·w ie zarobk ów rob.o tni,k ów przemysłowych mają dane ubezpieczeni(łJ wypa·dkowego_ Dane te
wpraw dzie mają minus, że łączą zarobk i wszys tkich pracow nirobotn ików i pra·c-owników umysłowy·c.h; pod tym wzglę
k6w
dem jedna·k usługi oddać może właśnie statys ty'k a przemysło
wa Głównego Urzędu Statys tyczne go, uwzględ.niająca za. rok
1929 zarów.n·o zarobk i ro,b otnlkó w jak i person elu ,urzędniczego
i poz~walająca ·w ten sp·osób ustalić ich wzaje mny stosunek_
Statys tyka zarobk ów w górnictwie wyd·z ielona jest z zakresu działania Głównego Urzędu Statys tyczne go i prowa d'z ona
(łącznie ze statysty!ką produk cji, z;bytu i ·zarf:·r udnie.n ia w górnictwi e) przez Depar tamen t Górnic zo-Hu tniczy Minist erstwa
Przemysłu i Ha.ndlu. Obejm uje ona górnic two węglowe, rudy
cyn'k owej i ołowianej oraz rudy żelaznej, przycz em szczeg ólnie
dokład·nie ,p rowad zona jest dla górnic twa węglowe.g·o, z ·k lasyfikacją na s~kładowe elemen·t y zarobk ów i z podziałem na głów
ne grupy robotn icze. Kopal nie ropy naftow ej oraz kopaln ie soli
pozosłają nie ujęte statystyką zarobk ówStatys tyka zarobk ów w hutnic twie prowa dzona ~była początkowo rów·nież przez Minist erstwo Przemysłu i Handl u, później przejęta przez GłÓJWIIly Urząd StatYJstyczny. Niezależnie
od tych dochodzeń opracowują i publikują da·n.e o zaroh~kach
~same organi zacje przed1 siębiorców (spraw ozdan ia Związku Hut
Zelazn ych).
Oba te rodzaj e statys tyk uzupełniają m.aterjały, jakie da.je
s·t atyslt yka przemys·łowa i słaŁystyka :s tanu zarf:rudnienia. Pozatem istnieją różne ·d ane fragm entary czne dla niektó rych gałęzi
przemysłu, jruk np- dane z badań kosztó w produ kcji Komis ji
Antk ietowe j i ln'Srf:ytułtt Badan ia Konju n1ktuT Gospo darczy ch
i Cen; i te dan·e nie mogą mieć dla ogólny ch o'hliczeń Z'n aczeni a
samodziełnego, a sh.tżyć mogą jako materjały uzupełniające
i kontrolujące.
Dane o zarobk ach w admin istracj i państwowej i przedsię·
biorstwach państwowych zawar te są w materjął.ach budżeto
wych_ W paragr afach budżetu jednak dan.e te wy;stępują przeważnie w mało szczegółowej postac i, niekie dy nie są wydzi elone
z sum o·g ólniejs zych (wyda tki osobow e prelim inowa ne w kredytach rzeczo wych) , bardzi ej zaś s·zczegóło:we dane zawar te są
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w objaśnieniach i zał'ączni~kach do preliminarzy.. Stąd wynika,
.że w mniej~szym stopniu opierać się m·ożna na liczbach, odnoszących się do wydatków do·k onanych
mianowicie na zamknię
ciach rachunkowych, dla których paragraf budżetu jest najdalszą pozycją podziału,
przedew.szystkiem zaś wykorzystywać
trzeba same preliminarze, a więc liczby, przed·stawiające dopiero przewidywania wydatków; ponieważ jednak wydatki pań
stwowe na uposażenia są mało elastyczne i nie ulegają naogół
(poza wypadkami zmian norm płac) dużym i niespodziewanym zmianom w krótkich okre~sach czas·u, przewidywania butdżetowe nie odbiegają znacznie od wykonania. Dane te obejmują administrację państwową, prze~d·siębior.rstwa nieskomercjalizowane (zw·łaszcza koleje i pocztę) oraz monopole . Niedogodność
1korzystania z danych b.udżetowych o uposażeniach pracowników
państwo,wych polega na tem, że niema ogólnie pTzeprowadzooego p·odziału na wypłaty dla pracowników etatowych i kontra.k towycb; ponieważ tylko pierwsi wyłączeni są z zakresu
działania ubezpieczeń s·p olecznych, a drudzy są temi ubezpieczeniami o~bjęci, utrudnia to koordynowanie danych budżeto
wych z danemi ube·zpieczeń społecznych; pod tym względem ~
dla ·z akresu administracji
wygo,d·n iejsze są dane o składkach
emeryta~lnych, odnoszące się wyłącznie do pracowni·k ów etatowych; dane budżetowe są je·d nak przytern potrzebne, jeśli
idzie o przeprowadzenie p~odział·u na urzędn~ków (praco·w ników
umysłowych) i funkcjonarjuszy niżs·zych.
Wreszrc ie działem objętym statysty·ką zarobków są banki

i instytucje ubezpieczeniowe, które

Główny Urząd

Statystycz-

obejmował kilkakrotnie dochodzeniami w sprawie ·z arobków:
węższemi ·w lata~h 1925, 1926 i 1927 i obszerniejszem w r. 1930~
Jeśli idzie o pracowników umysłowych, dane te uzupełniają
częściowo materjały ube·zpieczeń
społecznych, gdyż niektóre
z ty-ch instytucyj (Bank Polski~ banki państwowe), jako posiadające odrębne \Statuty emerytalne, wyłączone są spod ·działania
Za.kł·a-dów Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych,

ny

Całkowicie niemal poza obrębem wszystkich tych danych
poz~ostają dochody z pracy najemnej w r'olnictwie .
Rob o t n i c y rolni nie podlegają podatkowi ·dochodowemu, gdyż zarobki ich nie d·osięgają minimum egzystencji,
przewidzianego dla podatku o·d uposażeń; w pewnej tylko części
podlegają ubezpieczeniom społecznym
w b. zaborze pruskim
(gdzie za to są zmies·zani z pracodawcami), pozatern zaś ubezpieczeniu wypadkowemu
robotnicy w gospodarstwach powyże-j
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30 ha, a ubezpieczeniu chorobowemu
robo·t nicy w b. zaborze austrjac1k im w gospodarstwach powy·żej 75 ha; wreszcie niema żadnej statystyki wypłat. W -ten ~sposób dla szacowania d:a·chodbw robotników rolnych jedyną podstawę s·tan·owić mogą
przeciętne normy płac 1 których statystykę prowadzi systematycznie GłóW!Ily Urząd Statystyczny, w zestawieniu z liczbami
tych robotnrkórw
dla o~statnich je·d na1k bra·k świeżych materjałów i opierać się trzeba na dość przes· ta~załych, ja;k spis lu~dności z 1921 r. i spis wiel~kiej własności z tego same·g o okresu,
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ROZDZIAŁ II~
•

a.

METODY OBLICZEN

UWAGI OGóLNE

Z przytoczonego wyżej przeglądu materjałów wynika 9 że
żadne z istniejących źródeł ·n ie może s~łużyć za podstawę do
obliczenia całości docho~dów z pracy najemnej. Z drugiej strony
materjały są dość obfite, .a by, uzupełniając je wzajemnie, móc
. przeprowadzić obliczenia z wydzieleniem poszczególn.y ch kategoryj dochodów i tyltk o dla niezbyt wielkiej części być zmuszonym do robienia luźniejszych szacunków.
Obliczenia rozbijamy na trzy punkty za•sa:dnicze: 1) pracownicy umysł·owi, 2) robotnicy poza lf·o botnikami ·ro~lnymi i 3) robotnicy rolni.
Dla dochodów pracowników umysłowych p·odstawą są: dane Zakładów Ubezpieczeń Pracow.nijk ów Umysłowych w zakre~sie pracowników prywatnych, z uzupełnieniem sum, przekraczających maksymalny zarobek ttbe·z pieczeniowy,
według statystyki po,datku od uposażeń ; dane ·O składkach emerytalnych
w zakresie pracowników państwowych, z wyKorzystaniem doda.~tkowo .sum budżetowych w celu przeprowa·d;z enia pordziału na
pra,cow:n.i1k ów umysłowych i funkcjonarjuszów niż,szyc·h i z oparciem' się na tych sumach budżeiowych dla pracOW'llików kolejowych; wyniki spisu zarobków. pr.a:cowników ba·n·k owych i ubezpieczeniowych. przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. w zakresie pracowników banków, mających własne statuty emerytalne; wreszcie luźniej·sze szacunik i dla niektórych
innych luk w zakresie ubezpieczenia pracowników umysłowych,
zwła:sz·cza jeśli idzie o pracowników samorządowych.
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Dla dochodów robotniczych poza robotnikami rolnymi w
największej grupie, mianowicie robotni'k ów ·przemysłowych,
punktem wyjścia są dane ubezpieczenia wypa~dkoweg·o, przyczem w zakła~d·zie lwows,kim~, obejmującym w zasadzie także
drobne przedsiębiorstwa, rzemiosł~o jest w miarę możności wyłączane; ponadto, po,niew.aż dane te ·obejmują zaró·W!tlo robo!fników jak i pracowników umysł·owych, od-d zielenie ty,c h ostafnich
prz·e prowadzane jest na pod~stawie danych srtatysty1ki przemysłowej Główne·go Urzędu Statystycznego o wypłatach ro·b otniczy:ch i urzędniczych oraz danych Za:kładów Ube·zpieczeń Pracowników Umysłowych. Również dane ubezpieczenia wypadkowego są podstawą oblic'zeń dla innych działów, w ~których panują większe przed'siębiorstwa, zbliżone raczej do typu za~kła
dów przemysłowych niż rzemieślniczych: komunikacja poza kolejami, przedsiębiorstwa ekspedycyjne i do~my składowe, ho~tele i Z1alkłady gastronomicz·n~e 1 za~kłady ką~~elowe·" przed~si;ę
biorstwa czys·z czenia ulic i i. P-; dla zakładów UJbezpieczenia
wypadkowego w b_ za'b orze pruskim, d~la których .dane są mniej
szC'zegół: owe 1 operować tu trzeba mn;ie~ j ści!słemi sz.a·c.un·kami..
Te same ~dane co dla pracorwn,i ków umy'Słowyc~h, są pods1.a~wą
obliczeń docho·dów robotniczych w a·dmPn·iłs·tracji państwowej
oraz na ko·l ejach i poczcie: dane o s'kładk.ach emerytalnych
i dane budżetowe wprost Natomiast szacun~ki op<llr.te na bardziej ogólnikowych danych o~kazął:y .się ?konieczne dla 'diilałów, w których pan.ują małe przed·siębiorstwa (rzemiosło·, handel). lub które pozostają poza ramami pracy właś·ciwych przedsiębiof!stw (służba do·m owa. dozorcy domowi)Dla dochodów robotników rolnych, jeśli .i!dzie o wiel'l~ą
własność. naogół istnieją
dosta.teczn~ e ·dane c.o d·o wysoko~ś ·ci
przeciętnych pł.ac, natomiast bard·z o niewystarczające są wiaaom·ości o liczbach zatrudnionych rohotnilk ów; w braku :i nnych
danych jedna'k oblicz.e nia oprzeć ~s ię mu:s·zą na tych podstawach. Jeszcze bardziej skąpe są dane o robotni1kac'h rolnych
we własności włościańskiej, w tym za:kresie oprzeć się trzeba
głównie na materjałach Instytutu Puławs.kiego.

b. OBLICZENIA

SZCZEGóŁOWE

1- 'P liacownicy umysłlotw~L Zarobki; pracow·n ików prywatnych i państwowych nieetatowych obliczamy według sum .składek w Za;kładach
U~be'zpieczeń
Pracowników
Umysł·owych. Skład:ki przypisane za rok 1929 wyniosły (w obu
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działach ubez,p ieczenia, w emerytalnym i na wypadek braku
pracy ~łą-cznie) 98,3 milj" zł- (składki zreali·z owane były niższe,
gdyż zaległości wzrosły w ciągu 1929 r. o 14,5 milj. zł.). Skład
ka wynosi zasadniczo 10% zaro·b ku, ponieważ jednak liczy się
nie od zarob·ku rzeczywistego, ale od płacy podstawowej, równej dolnej granicy grup zarobkowych, więc faktycznie jesi:
niższa: tak np . ·w grupie zarobków ~od 220 do 260 zt składka

wynosi 22 zł_, .a więc w.aha się od 8,5 do 10%, t. ·zn. przecięt
nie stanowi 9,2%. W tych mniejwięcej granicach jest składka
dla grup zarobkowych od 150 do 720 zł. miesięcznie; silniej
odchyla się dla najmniejszych i największych zarobków. Zarobki o·d 60 do 150 zł., podzielone na słosunkowo obszerne
g~upy, obciążone są przez przyrównanie do płacy podstawood 6,7
wej stosunkowo nisko, np_ zarobki od 60 do 90 zł.
do 10 %; z drugiej strony jednak zarobki poniżej 60 zł. przyrównane do sumy 60 z t (do górnej granicy), ~obciążone są wy12 9& ; ponp.. zarobki w wysokości 50 zł. miesięcznie
żej
zatem jako zarabiający 60 zł. miesięcznie liczeni są pracownicy bezpła\tni, co oczywiście po·d nosi stosunek składek do zarob·k ów rzeczywistych; możemy więc przypusz·czać, że stosunek składki d·o rzeczywiis teg·o zarob,k u jest w grupach do 150
zł . miesięcznie niezbyt oddalony od stosunku przyjętego dJa
dalszych grup. Natomiast dla zarobków najwyższych stosunek
składki do zar·o bku musi być niższy niż dla reszty grup i tu korektywy szukać będziemy oddzielnie, szacując dochody prze720 zł. Porokr,aczające tę najwyższą płacę podstawową,
stawiając tę rzecz nar.azie na uboczu, przyjmiemy zatem stosunek s.kładek d·o zarobków jako równy 9,2 %; \V ten sposób
sumie składek 98,3 milj . zł. odpowiada suma ok. 1070 milj. zł.
zarobków pracowni~ków umysło·wych .

pracowników państwowych etatowyc·h
punktem wyjścia są dane o ~l<ład~kach emerytalnych pobieranych tylko od pracownikó1.v, którzy nie podlegają ubezpieczeniu pracownikó'v umysłowych, a więc dane dobrze uzupełnia
jące poprzednie . Wykorzystanie jednak sum składek spotyka
Mianowicie przy uzyskiwaniu
się z pewnemi trudnościami_
wyższego up·osażenia (wyższej grupy, szczebla, d·o datku) pracownicy etatowi opłacają poza norntalną opł.atą emerytalną
·w ·ciągu jednego roku połowę różnicy w "'ysokości uposaże
nia- Ponieważ obliczenie zarobków opierać się musi tylko na
opłatach normalnych, proporcjonalnych do uposaże·ń, okoliczność ta w wysokim stopniu uif:rudnia obliczenie: opłaty wyró\v-

Dla

zarobków
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nawcze stanowią w ~każdym razie nie mniej niż kilkanaście
procent, ale udział ich nie daje się ściślej ustalić. Wobec tego
zamiast p·osił~kować się danemi z .be·zpo·średnio interesującego
nas okresu uciekniemy się d~o danych z o~kre~su późniejszego,
mianowicie z roku budżetow·ego 1932/33; korzyść polega na
·tem, że od 30 cz.e rw·c a 1931 r. zarwies-zorn e by·ło automatyczne
przechodzenie urzęd·ni,ków ·do wyż'szyc.h szczebli; zarazem
wstrzymane było awansowanie
w ten sp·o sób wpływy z opłat
·e merytalnych w roku naslępnym, 1932/33, zawierały już pra·wie wyłącznie tylko opła·ty nonna1ne, propo~cjona1n.e_ Wpły
wy te wyniosły (w budżecie administracji) w tym czasie 45,9
milj, zł. Opłata emerytalna stanowiła w r . 1932/33
po podniesieniu jej właśnie od początku ro•k u budżetowego
8%;
uzyskanej s.u mie opłat o~dp·ow1ada zate1n suma ,gfanowriących
podstawę ich upo~sażeń o•k , 575 milj, zł_ Sulna ta nie stanowi
jednak całości 1kwot uposażeń, gdyż pewne ich elementy nie
wchodzą w rachubę przy wymiarze opłaty emerytalnej wogó- ·
le lub nie wchodziły w r. 1932/33
te elementy trzeba więc
oddzielnie doliczyć.
Doliczyć

zatem należy: dodatek stołeczny 20%-owy
oraz tk resowy 40 fJ& -o\vy (pierwszy dla Warszawy, dntgi
dla woj. śląskiego i dla Gdyni); dodatek 10%-owy dla reszty terytolfjum
w 1932/33 r_ był on wypłacany już tylko
przez dw.a miesiące; dodatek 15%-owy, wprowadzony w r .
1928; dodate!k miesz·ka.niowy; pozatern pewne do~datki specjalne, ja\k ie Rada Ministrów przyznawać może na zasadzie art.
10 ustawy up·osażeniowej,
dodatki funkcyjne dla wojskowych zawo·d owych, do.datki bttd·ow~lan.e, różn·e wynagro·dzenia
dodatkowe, nagrody, zapomogi. Dodatki o charakterze ogólnytn
można oszacować dość d·okła·dnie_ Przyjmiemy przytem. że dodatek stołeczny i kresowy, obejmując około piątej części ogółu
pracown.ików, i dodatek 10%-owy (wypłacany przez ·~ały rok,
nie zaś ·prz·ez dwa miesiące), obejmując rresztę pra·c owników,
łącznie podnosiły sumę płac o 11,6% i że ·d odatek mieszkaniowy stanowił o1koło 12% reszty uposażenia; jeśli wówczas ·z asadnicze uposażenie oznaczyć przez 100, to łącznie z dodat~ka
mi ogólne.m i stanowiło ono 100 x 1,116 x 1,15 x 1,12 == 144;
zamiast srumy 575 milj.. zł.., stan.owiącej podstawę wymiaru
emerytalnego, ortrzymuje się stąd ok. 830 milj_ zł. Na dodatki
specjalne, których wyso·kości dokłardnie ustalić nie można, dołiczymy szacunkowo 1O% sum właści~h uposażeń; wreszcie,
u'WZglę-dniając
do1k onanie się pewnej redu.k cji zatrudni~nia
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między rokiem 1929 a 1932/33, podniesie my sumę płac o 3%
(według badań nad wahaniam i realnych wartości budżetu;
wpływ ·ohniż:ki uposażeń uwzg'lędniliśmy już przez dodanie
IZniesi~onych w 1931 i 1932 r. d'o datków); w ten sposób otrzymujemy osta·t ecznie sumę 940 milj. zł. jako dochód pracowni ków etatowyc h administr acji państwowej; jest to jednak dochód
łączny pracowni ków umysłowych i funcjonar juszów niższych,
któryc·h teraz pos1taramv się od siebie oddzielić~

na bezpośrednich danych budże·
towych, z których wyjmujem y podział dla niektóryc h grup
pracowni ków, zwłaszcza dla obejmujących większe liczby funk'Cjonarjus.zów ni,ższych. Ponieważ podział ten przeprow adzany
jest poza paragrafa mi budżetowemi, w pozycjac·h prelimina rzyf
oprzeć się trzeba na tych prelimina tzach, nie zaś na zamknię
ciach rachun1kowych. Wyjmując dane dla: wojska, policji, są
downictw a i więziennictwa, szkołnictwa oraz personelu urzę
dów administr acji ogólnej (wojewód ztw i starostw) , otrzymujemy ja·kQ sumy uposażeń urzędn.itków i funk·c jonarjusz ów niż
's'z vch ·o dpo·w ied·n ilo 454 i 202 milj. zł . ; sumy te powięk,sz.amy:
ze.. względu na d·odatek 15%-owy , nie uwz,ględniany w preliminarzu, o 12% (dodateJk nie jest liczony o~ d dodatku mieszkaniow~go); ze względu na do·datki specjalne , mające dla wyż
szych kategoryj większe znaczenie , o 12% uposażenia urzędni
funkcjon arjuszów niższych; w -ten sposób podków, a o 5%
niesione sumy dają dla urzędników 570, ·dla fun1kc.jonarju szów
niższych 237 milj. zł..; razem 807 milj . zł. Pozostaje do rozdzielenia z ogóln.ej sumy uposażeń 133 milj. zł . , któr-e przypadają już zasadnicz o na admini.strację w ściślejszem znaczeniu
- na władze centralne , urzędy ·skarbowe i t.. d.; w tych działach pracy fu·n kcjonarju sze niżsi nie występ11ją masowo, liczymy więc dla ni~ch 10% uposażeń, resztę pozo~stawiając na urzęd
ników . Ostateczn y podział uposażeń pr;acowni ków etatowyc h
administ racji o·g ólnej przed,s tawia się więc, jak następuje:
ok . 690 tnilj. zł., fu·nlk cjonarjus ze niżsi ·-- ok. 250
urzędnicy
milj . zł.
kolejach, poczcie
W przedsiębiorstwach państwowych
oprzemy się na bezpośrednich da'n ych budżetowych
i lasach
o płacach pracown.ilk:ów~
Jeśli idzię o pracowni ków Polskich Kolei Pa.ństwowych, to
także w tym wypadku za podstawę nie można wziąć danych
rz zamknięć rachun·k ·o wych, gdyż bardzo duża część sum upo~sażeń (pona~d 30%) zawarta jest w paTagrafa ch, łączących je

W tym celu oprzemy

1

s ię

23
rzec zow ych. Za pun kt
wyjścia służyć nam będą dan e budże·towe w prze·w idyw ania ch
na rok 1931 /32, mających za podstawę ja~{O osta tni za'kończo
ny okre s bud~żetowy właśnie ro1k 1929/30; isto tnie wyd atki na
eksploatację kole i prze wid zian e w budżecie na r. 1931 /32 w sumie 1354 milj . zł . , odpowiadają wyd atko m rzec zyw isty m w r.
1372 milj . ·zł . z odc hyle niem zale d1w ie o nie·całych
1929/30
1,5% . Wy dat.k i osob owe , zaw arte zaró wno w kred ytac h osobow ych jak i rzec zow ych budżetu na r . 1931 i32, "vynosiły 766
milj . zł . , a po potrąceniu niek tóry ch składników mających ch~.;
753 milj . zł. (według ·s pra,w ozd ania
r-akter zwr otu kosz tów
za r.. 1929 sum y ogó lne wyd atkó w wynosiły: na ttpo,sażenia
i inne wyd atki osob owe poz a per. sone lem płai:nym z kred ytów
504 milj . zt, na wyn agro dzen ia tego os·l atni ego
rzec zow ych
poz ycja różniąca się
281 milj . , a więc raze m 785 milj .
o 2% od prel imin arza na r.. 1931 /32) . Sumę tę pod,zielić trze ba
między prac own ików umysłowych i ro~bołników.. D·o osta tnie j
,kate gorj i 1vłączamy płace prac own ików dnió wko wyc h w wysokości 53 milj . zł.; poz osta je więc 700 m~lj . zł.., któr e przypa·dają
na pracoWlilików etat owy ch i niee tato wyc h stałych; podziału na
prac own ików umysłowych i robo tnik ów ma.terjały dla n.ich nie
dają_ Wob ec tego oprz emy się na pod zial e tych pratcowni~ków
według grup uposażeniowych; trze ba 'brać przy tern pod uwagę,
pracorwni'k ami
że prac own icy kolej.owi, nie będący form alni e
umysłowymi, są w dużej części (z·właszcza nP,. w służbie paro woz owe j i war szta tow ej) zali czen i .do urzędniczych grup upo sażenia; przy jmie my zate m kate g·o r je d·o Xl-e j wł'ącznie jako
prac own ikom
odpowiadające robo tnik om, a od X-e j d~opiero
można lic·zyć, Ż·e błętdy się wów czas s~kompen
umysłowym
sują . Otrz ymu je się podział następujący: prac own ików etat o36 tys . umysłowych i 49 tys . robo tnik ów, prac own ików
wyc h
7 .tys . umysłowych i 80 tys. robo tnik ów. Ilo,ści
niee tato wyc h
te ważymy według przeciętnych (przybliżonych) płac i według uzy skan ych stąd stos unk ów d.z ielim y uposażenia zasa dni·
cze odd ziel nie prac own i,k ów e1at owy ch i nieetato~wych:
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W tym samym sł·osun~ku roz;b ijamy sumy wszelkich wynagrodzeń dQ·datkowych i w rezulta·c ie do·chod~zimy do :następują
e,zych fi~czb: pracownicy umysł·ow.i
233 milj . zł., robortnicy 467 milj. zt, t. ·z n . razem ·z wyżej p·a.danemi sumami dla robotników dniówk·o wych
520 milj. zt, Z pi~erwrs:zej sumy trzeha jeszcze potrącić zarobki tych pr.acorwników, ·k tórzy weszli
już d!o . obliczeń na p·o d.s tawie skła~dek w Zakładach Ubezpieczeń Pracowni1ków Umy~łowych; na s~kład:ki te w bu· dżecie kolei na r.. 1929/30 piielimin~owano 600 tys. zł.., ·co odpowiada sumie· z.a robków około 13 milj . zł . ; potrącając ją, otrzymujemy
:n a zaro·b.ki pracowników ·umys-1-owy:c h kolei, nie o~bjęty·ch statyS;tykami Z. U- P . U . , 220 milj. ·zł. Należy zauważyć, że szacunek nasz jest w tym za!kresie oparrty na słabs:zych po,d~stawach,
'jeśli idzie o po·dział na pracow:ni1ków umysł'owych i robort:ników; b·łąd ewentualny jednaJk wpł·ynąłby tylk·o na przesunię
<:ie między temi grupami, a nie na .o gólny wynik obliczenia.
Uposażenia pracownik6w Pols1
k iej Poczty, Telegra·f u i T elefonu w sumie globalnej ustalić się ·dają według zamknięć za
r.. 1929/30: up·osa.żen.ia zasad:n icze wynosiły 103 milj. zł., wynagrodzenia do·da~tkowe i ryczałty dla agencyj pocz·t owych, pośrednictw
17 milj . z·ł., razem 120 milj. zt Według wydatków
na świad;czenia socjalne
w kwo·c ie 875 tys. ~t
płace prac·ownik9·w nieetatowych (głównie fu~nkcj.onarjuszów niższych)
szacujemy ·n a 15 rnilj. zł..; na płace pracowni~ków etatowych poz·o staje 105 rni~łj. zł. Pod!ział na prac·o wników umysł·owych i robotników przep·rowadzamy . według liczb pr~e~iminar:za, ~otrzymując o·d powie·d nio 60 i 45 milj . zł..
..
Płace pracowników Lasów Pańs±wowy,ch wynosiły w r.
1929730 27 milj. zł . , z czego
szacując według 1
s um ·składek
emerytalnych z jed'n ej strony, a sUJm opłat ubezpieczeniowych
z drugiej
około 11 milj . zł. na pra·o owników etatowych i o·k olo 16 milj . zł.. na nieetatowych. Poniewa'ż ud'Ział prrac-own~k.ów etatowych jest 'Z na'c znie wyższy wśród urzęd·ników w ścisłem ·z naczeniu, przyj1
m iemy
licząc W1 okrągłych liczb,a ch na pracowników umysłow-y·ch etatowych w lasach 10 milj . zł.
Poza pracownikami etatowymi aJdministracji paiistwowej
oraz prz.edlsiębiorstw państwowych, dających swym pracowni·
kom upraw·n ienia emerytalne (art . 5 p. 4 ustawy ·O ubezpiecz·e niu pracowników umysło\vych), '\vyłączeni są z za(k resu działa
1

nia Za:kładów Ubezpie·c:zeń Pra~cowni1ków Umysłowych także~
pracownicy Banku Polskie~o, Poczfowej Kasy Oszczędności,.
Państwowego Banku Rolnego i Banku Gospodarstwa Krajou: e-
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go, oraz pracownicy wszelkich instytucy j samorządowych i innych publiczno - prawnych oraz ich przedsiębiorstw i zakła
obie kategorje w tych wypa!d k.ac·h, g·dy mają uprawnie dów
nia emerytaln e nie mniejsze od posiadan ych przez fun.k cjonarjuszów pań~stwowych lub od dawa·n ych przez Z. U. P. U.
Z wymienio nych czterech ban~ków fun~dusze emerytal ne posiadają t·r zy, p·o dczas gdy czwarty, a mianowic ie Państwowy
Ban1k Rolny m~a pracowni ków ubezpie·c z·o nych w Z. U. P. U-f
a więc już objętych sttatys·tY'ką tych Zalkładów. Suma pła-c. w 1929'
r. wynosiła (według rachunkó w strat i zysków, to sam·o w przybliżeniu według spisu zarobków praco·w ni.k ów b.an.k owych z następnego ro·k u) 56 milj. zł., z czego na Bank Rolny przypadało
12 milj. zł.; w o~krągłych liczbach przyjmie my więc d·l a t~j grupy zarobków sumę 45 mil j. zł.
Gorsze są materjały dla następnej kategorji prac-own ików
umysłowych, wyłączonych z zakresu d·ziałan.ia Z. U. P. U.: pracowników samorządowych w samorządach z własnym statutem
emerytaln ym. Trudno·ści są tu dwojakie g·o ·c hara·k teru: 1) niema
dosta~ tecznych materjałów co do samyc.h uposa·żeń, 2) niema podziału na podlegających Za·kł·ad·om Ubezpieczeń Pracowni·k ów
Umysłowych z jednej, a mających odrębne ubezpiecz enie eme..
rytalne z drugiej strony. Obli~zenia więc w tym za'k resie mają
charakter dość luźnych szacun1ków.
Płace pracmvnilków n1iejs kich ·o szac·o wan·0 1 biorąc za podstawę dane ankiety Związ·ku Miast Polskich ·c o d·o liczby pracowników i podziału ich według wysokości zar-obków w 1931 ro.ku~
Dane te przeprowadzają ·podział p~acOWlllików na pracowni ków
umysłowych i funkcjona rjuszów niższych z robotni1kami~ ni~
k ów
kombinują jed,n ak podziałtt tego z podziałem według zarob1
- podział więc samych pracowni ków umysłowych można okre···
ślić tyl~ko w przybliżeniu, z niego zaś oszacować sumę ·z arobków.
Ponieważ dane ankiety nie obejmują Wtszystkich mia,s t, res·z ta
jest szacowan a w stosun1ku do liczb ludn.ości.
Płace pracowni ków innych związków komunaln ych oszacowano na podstawi e danych budżetowych, korzystając z zestawień Sitatystyki finansów ko·m unalnych , częściowo o·g óln.ej (powiatowe i woje·w ódz1k ie zwiąZlki), częścio·wo reprezenłRcyjnej
(gminy wiejskie) · Z danych tych otrzyman o sumy wydatków na
admini,strację ogólną w 1929/30 r. i przyjęto, że 3/4 tych wydatków ~stanowią sumy uposażeń pracowni ków umysłowych.
W1reszcie dla innych instytucy j pu·blicz.n·o -prawnyc h, a więc
dla zakładów ubezpieczeń ~Społecznych i dla samo·rządu gos.p o1

1

·
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darczego w zestawien iach wydatków przeważnie wydzielo ne są
koszty personaln e admini'Stracji, z ·k tórych potrącono 10% na
fun'k cjonarjus·z ów niższych; tam, g~dzie nie były wyodrębnione
k·oszrty personaln e, pastęporwano w ten sam sposób jak dla samorządu terytorja lnego. We włączonych do tego punktu kasach
chorych pomi·jam y chwilowo lekarzy, których dochody omówimy
oddzielni e .
Wyni1k i tych szacun~ków prz.edstawiają się w spo~sób nastę
pujący . Ja·k o 's umy zaro~bków pracowni ków miejskich otrzymuj e
40 milj, zł., pawiartowych i wosię 80 milj . zł., gmin wiejskich
30 mil j . zł . , instytucy j
jewódz·k ich związków ~komunalnych
37 milj. zł., samorządu gospodar ubezpieczeń społeczn·ych
4 milj . , raze·m więc 190 milj. zł., które przypa.dają na
czego
57,5 tys . zatrud·ni·o nych osób.
Teraz ustalić trzeba, ja'k a 'C'Zęść tych zarobków pozostaje
poza za'k resem d·ziałania Z. U. P. U. Opubliko wana w Ro~zni
ku U1bezpieczeń Społecznych statystyk a pracowni1K:ów umysło
wyc·h według zawodu obje1ktywneg·o (obejmująca trzy zakła~dy
poza .zakładem lwows1kim) ł·ączy w jedn~ej rubryce urzędy pań
stwowe i komunaln e, a pozat ern wyd'Ziela sł-użbę zdrowia oraz
wychowa nie i sZtkolnictwo, wchodzące w dużej części do samorządów. Uazielon·a nam z rnaterjałów rękopiśmiennych Związku
Za·k ladów Ubezpieczeń Pra~cowników statystyk a za rok 1930 oddziela instytucj e państwowe od samorządowych (i innych publiczno- prawnych ), ale ma tę ujemną stron,ę, że zawiera dość
·dużą część pracowni ków nie rozklasyf ikowanyc h. Sądząc jednak
z porównan ia obu źródeł, nie należy z tego tytułu podnieść liczby pracowni1ków p·u blicznych więcej niż o 15 %.. Otrzymu jemy
wówczę;s liczbę praiCowników samorządowych i innych publicznych (poza państwowymi), ubezpiecz onych w Z. U. P. U., w wysokości 38 tys.. osób; 01Znaczał.oby to, ze po,z a ubezpiecz eniem
pozostaje 1:rzecia część pracowni ków tej ka:tegorji. Przyjmując
ten sam sto~sunek zarobków , otrzymuj emy jako sumę, nie obję
tą z tego · tytułu danemi Z. U. P. U., 65 milj. zł.
Analogiczną grupę stanowią up·osażenia duchowieństwa, nie
vodlegające ubezpiecz eniu w Z. U. P . U. Suma uposażeń wypła
canych przez Skarb, wynosiła w 1929 r. (według prelimina rza
budżetowego na r . 1929/30) 21 rnilj. zł. (w tern 19 milj. na wywyznań) .
znania ·k atolickie, 2 milj . na dotacje d'la innych
.
Poza temi ·k atego.rjam i także wśród pracowni ków prywatnych pewne grupy nie sq objęte obowiązkiem ubezpieczenia:

27

1) prac own icy, 1któr zy nie ukończyli sves·n.a stu lat życia,
oraz prac own icy, któr zy prze kroc zyli sześćdziesiąt la1t życia
w chw ili objęcia zatr udn ieni a albo któr zy prze d 1928 r. nie byli
ubez piec zeni , a w tym czas ie mi·e li uk!oń~czonych 65 lat;
2) prac own icy ze zdolnością do wytk onyw ania zaw odu
zmniejszoną przeszł·o o p·ołowę;
3) pra~ownicy, otrzymujący rentę lub emeryturę, nie mni ejszą niż 40% uposa,żenia;
4) prac own icy, dla któr ych ta prac a stan owi zajęcie ubo czne ;
5) u·c znio wie sz(kół średnich zaw sze, a stud enci szkół wyż
szyc h na żądanie;
6) duch·o wni otrzymujący ja·k o wyn:agro1d·z enie tylk o utrz yman ie, a inrni n.a żądanie;
7) prac own icy teat rów wędrowny·ch;
8) cudzoziemcy-pra>Cownicy prze dsta wic iels tw;
9) na żą·danie: leka rze i wet eryn.a rze, apli kan ci a~d~wo.kaccy,
·
kan dyd aci nota rjaln i, kan,dyd aci na tech nikó w;
10) również na żądanie: człon1kowie zarządów spółek o~raz
krew ni i pow inow aci prac oda wcy w pros tej linji (zstępni tylk o
o ile żyją raze m z pr,acodawcą)"
Obl icze nia dają się przeprowadzić tyl1ko dtl a nie·k tóry ch
z tych grup ,
1

idzi e o liczebność prac own i!kó w, nie p·odlegających
ubez piec zeni u ze wz.ględu na wie·k, pew ne wsk a·z ówk i da.je spis
ludności z 1921 r. (dan e spis u osta tnie go, z 1931 r_, nie są jesz cze opra cow ane) , Według tych da~nych pracoW1flicy umysłowi pok u <lo mas y pra-cowniżej 16 i powyżej 60 lat stan owi li w stos un1
•n ików od 16 do 60 lat: wśtród ogółu pier wsi 0,7% , d.r udz y 6,1 %, wśród zair udn iony ch w przemyśle i han d'l u ·o dpo wie dnio
1,0 i 5,6% . Jednarkże wśród prac own ików ·z atr.u d.n iony ch w
1929 r- stos unk i te uległy p~rawdopo,dobnie zmi anie . Ods etek pracownilków od 40 d1o 49 lat spadł ·z 18,6 d·o 15,8 %, ·t. j. w stos unz 11,6 d·o 8,3% , t.. j .
ku: 1 :0,85, prac own ików ~od 50 do 59 laJt
w stos unk u: 1:0,71; zakładamy więc, że odse tek najs tars zyc h
zmniej,szył się w stos unk u 1 :0,6, a '·z atem w 1929 r . ~stanowił
3,4% ; ponieważ zaś ubez piec zony ch było 2,3% , ozn acza to, że
jaJko nie podlegającyC'h ube zpie czen iu d·odać 'trze ba 1,1% . Pł·ace
przeciętne łych prac own ików są wedł.ug stat ysty ki Z,. U . P . U.
o 35% wyższe niż ogółu, dodać zate m trze ba 1,5% zaro bkó w.
t. j. okoł-o 15 milj . zt Na ·p raco wni1k ów najmł·odszych przy pa·d a
Jeśli
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suma zupełnie nie)z naczna, gdyż stanowili oni w 1921 r. 1%, a w
1929 r . prawdopodobnie mniej, a płace mieli kilkakrotnie mniejtę grupę więc można wogóle pominąć_
sze od przeciętnych
Poważne )s umy reprezentują dochody z płac lekarzy, dla
których ubezpieczenie w Zakładach Ubezpie·czeń Pracowników
Umysłowych ma chara:k ter fakultatywny. W,chodzą tu mianowicie· w rachubę w pierwszym rzędzie płace lekarzy, zatrudnionych ·w kasach chorych. Wydatki d{as chorych na pomoc lekar·
s·ką (łącznie ze Z'wrotami za leczenie) ·wyniosły w r_ 1929 61,8
milj. zł. w sieci og6lnej 'k as, 6,0 mi~lj_ ·n·a Górnym śląsku, razem
więc 67,8 milj. zł..; ·w sumie tej jedna'k mieszc·zą się także płace
personelu pomocniczego o/faz wydatki rzeczowe. Płace lekarzy
stanowią w tych ~sumach według danych z 1933 r. 62 %. Ponie·
waż odsetek ten nie ulegał w tym czasie znaczniejszym zmianom 1
na płace lekarzy w 1929 r. otrzymujemy 42 milj. zł. Fakultatywny char.a.kter ubezpieczenia powoduje, że podlega mu tylko
niewiel1k a część ·ogółu le~karzy: ta1k np . w warszawskiej kasie
chorych ubezpieczonych jest w Zakładzie Ubez.pieczeń Pracownikbw Umysł.owy·ch zaledwie 25 % lekarzy. Przyjmując, że w
analogiczn.y m s~to·sun·ku objęci są ubezpieczeniem lekarze kasowi
wogóle, docho~d.zimy do wnios·ku, że poza ramami ubezpieczenia
pozostaje o·k. 30 milj. zł, płac lekarzy.
Inne grupy wymienione przez nas w punktach do 9-go
włącznie nie grają prawdopodobnie dużej rolL Pracownicy ze
zmniejszoną zdo·lnością do wykonywania zawodu nie stanowią
jakiej.k orwiek poważnej
~ wśród :pracowników umysłowych
części.. Wykonywanie pracy w chara:kterze zajęcia ubocznego
lub przy otrzymywaniu renty lub emerytury może być c·zęstsze,
ściślej jedna~k określić się nie d:a je, Jeśli idzie o po•s iadanie emerytury, ·według spisu ludn·ości z 1921 r. ·z 433 tysięcy .pracoWfllików umysło,wych, 1,1 tys. miało "dochody p·ohoczne bez pracy";
gdyby nawet przyjąć, że były to wszystko reniy ·l ub emerrytury,
0,25 %;
to i wtedy otrzymał~oby się bardzo mały odsetek
trud·n iej oznaczyć częstość wypad1k ów zaklasyfiko·w anych w sposób o·dwrotny (renta lub emerytura jako dochód główny, praca
jako zawód poboczny}, gdyż przy ,k lasyfikacji zawodu pobocznego nie jest rozróżniane stanowisko, a więc nie można wyodręb
nić pracowników umysłowych; '\V każdym razie Wiszetkich osób
określonych ja:k o nie wykonywające pracy w charaik terze zawodu głównego, a mające zawód poboczny w ;przemyśle i górnictwie, handlu i uh·e zpiec'z eniach, ·komunika~ji i transporcie oraz
w służbie publicznej, był·o tylko 5,4 tys.; wśród osób zaś nie wy.-
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konywających pra cy eme ryc i stan owi li zal ed.w ie 8% . Należy
jed nak pamiętać, że właś·nie po 1921 rok u zwiększyła się siln ie
licz ba em ery tów ze służby państwowej, kat ego rja ta więc mogła
zna czn ie wzrosnąć licz bni e. Co d·o pra cy wy kon yw ane j w charak terz e ·zajęcia ubo czn ego , spis znó w nie daj e wsk azó wek wobec nie wy dzi elan ia pra cow nik ów umysłowych w kla~syfikacji zawo du ubo czn ego ; gru pa wy daj e się mtniej licz(ną od. pop·r zed nie j ..
Ucz nio wie i s1u den ci jak o pra cow nic y umyisłowi są, zwłas·z·cza
pie rws i, niewielką grupą (nie bie rze my tu pod ttwagę doc hod ów

z pry wat neg o nau cza nia ) . Wr esz.c ie ik ate g.o rje zwo lnio ne z obo-

ube zpi ecz eni a ze względu na rod zaj zat rud nie nia są
wsz ystk ie nie zna czn ero i gru pam i: tea try wędrowne, prz eds taw iciel stw a obc ych pańsiw (cud~zoziemcy-pracownicy); apl ika nci
adw oka ccy i kan dyd aci na techn.i,k ów są tylk o form aln ie pra cow ·
nik am i umysłowymi; wre szc ie płace duc how nyc h, ograniczające
się tyl~ko do wy nag rod zen ia w natua-ze, są znó w nieznaczną po-

wiąz~ku

..

zycJą .

Gr.up wym ien ion ych Vl pun kci e 10- ym nie b1e rzem y tu p-o d
uwagę, nie traktttjąc tyc h do·c hod ów (cz~łonków zarządów spó..:
łek, pomagających człon1ków rod zin y), jak o pochodzących z pra ·
•
•
cy naJ emn eJ.
W ten spo sób na dwi e osz aco wan e poz ycj e płac pra cow ników tnnysłowych zwo lnio nyc h od oh·owiąz.ku ube·z pie cz,e nia prz.y pad a 45 mi,l j. zł.; inn e kat ego rje, nie .dające się oszacować
· szczegółowiej, prz yjm iem y jak o liczące łąez·n~ie 5 tysięcy osóbf
z uposażeniem przeciętnem nie co niższem niż zespół ·objęty prz ez
po 3 tys. zł. r~ocznie, a więc z o~gólną sumą płac
Z. U. P . U..
15 mil j. zł.; raz em więc otrz ym uje my do dol icze nia 60 mil j. zł.
Pozostają jesz cze do osz aco wan ia dwi'e poz ycj e: 1) pominię
ta pop rze dni o prz y rozważaniu płac o~bjętych ube zpi ecz eni em
w Z. U. P. U. nadwyżka pon ad uwzględnia·ne w ub-e zpi ecz eni u ma ..
xim um zar~obku ·- 720 zł. miesięcznie; 2) p·ł.ace pra cow nik ów,
któ rzy podlegają ube'Zpieczeniu, j edn·a 'k fa'k tyc zni e nie zos tali
nie m objęci.
Nadwyżkę pon ad uwzględniane w uposażeniu ma xim um
osz acu jem y według da·n ych o pod atk u doc hod owy m (od up·o sażeń). Jeśli bow iem dan e te nie mogły być użyte do <)gólnych
obliczeń ze względu na pom ijan ie nisk ich płac, a pon adt o nie odróżnianie pra cow nik ów umysłowych o~ d rob otn ikó w, to płace wysok ie, pon ad 720 zt miesięcznie wsz ystk ie podlegają pod at1k owi
doc hod owe mu i wszys~tkie są płacami pra~owni~ków umysłowych,
Pra cow nik ów ube zpi ecz ony ch w Z. U. P. U. z płacą podstawową
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720 zł. było w 1928 r. 25,2 tys. Natomias t statystyk a podatku
doch·o dowego za r_ 1929 w ·s topniach podatku od 24-go począw
szy, t zn, o·d 8800 zt wynagrod zenia rocznego (t j, 733 zł.. miesięcznie)
wi są w

wykazuje 37,3 tys. osób. Ponieważ pracowni cy państwo
tej statystyc e wyłączeni, wchod·zą tu po·z a ubezpiecz onymi w z. U . P. U. pracowni cy samorzą·dowi i ban ków z włas
nym s~tatutem emerytaln ym; tych ostatn.i ch było w 1929 r. ok.
1,8 tys., samorządowych liczba nieokrreślona. w każdym razie
daleka ·o d wyrówna nia różnicy między danemi skarbowe mi
i Z. U. P, U. Wynika to prawdopo dobnie sifąd, że podział osób
obciążonych podatkiem d'Ocho·dow ym od uposażeń przeprow adzony jest według ogólnyc·h ·k wot uposażenia rocznego łącznie
z wynagrod zeniami dodatkow emi, podczas gdy dane Z, U . P, U.
uwzględniają rł:e d·odat1
k i w ·k lasyfikac ji pracowni ków tylko czę
ściowo. Postępowa·nie na1sze będzie więc następujące. Weźmiemy
pod uwagę te najwyższe stopnie podatku dochodow ego, które
obejmują łącznie 25,2 + 1,8 == 27,0 tys . płatni,ków (t. j_ liczbę
pracown~ków zarabia·jących pona~d 720 zł. z Z. U. P. U. i z banków ·o s1tatucie emerytaln ym); ustalimy dla nich
według przeciętnych sum uposażeń w ~każdym stopniu
·sumę uposażeń
oraz różnicę między tą ~sumą a sumą uwzględnianą w uhe'Zpieczeniu; wreszcie potrącimy stąd tę część różnicy, jaka przypada n·a pracowni ków wymienio nych banków~ Otrzymu jemy w ten
sposób d'l a 27 tys. prac·o wników z najwyższemi uposażeniami
sttmę wynagrodzeń 460 milj. zł.; ponie· waż do wymiaru s·kł'adek
wchodzą on! z ~sumą odpowiadającą kw·o cie 720 zł. miesięcznie,
a więc z łączną sumą 233 milj. zł., nadwyżka wynosi 227 milj.
zł.; z tej nadwyżki na pracowni ków ban,k ów z własnym statutem emerytal nym przypada ok. 15 milj. zt; do uwzględnienia
więc jako n.ad·wyżka płac pracowni1
ków prywatny ch nie objęta
skład1ką Z. U . P. U. p·o zostaje s~uma 210 milj. zł.
1

Luki w laktyczne m objc:.ciu podlegajq cego ubezpiecz eniu zakresu w miasta-ch nie są prawdopo dobnie znaczne. natomias t
będziemy się starali oszacować je dla wsi, t. zn. dla rolnictwa ,
gdzie zrealizow anie px:zymusu ubezpiecz eniowego jest znacznie
trudniejsz e. Otóż ubezpiecz onych p~racowników umysłowych
w rolnictwi e hyło według danych za:kładów za r. 1929, z wyłą
czeniem za·kła·du lwowskie go, 13 tys . ; ponieważ zaś w zakładzie
lwo·ws'k i·m, według cytQwany ch już danych za r. 1930, pracowni ków w rolnictwi e było 4 tys . , ogółem ubezpiecz eniu podlegało
·17 tys. Lic'Zba pracowni ków umysłowych w rolnictwie , według
spisu 1921 r., przy ·ostro·żnym ·s zacunku, z potrąceniem pracow·
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ników lasów pańsrtwowych, oraz z potrąceniem części perso nelu
nadz orcze go (jako trakt owan ego naró wni z robo tni1k ami) wyno si 28 tys., a przy uwzględnieniu nie objętych spise m teren ów oraz
przyr ostu, jaki musiał być po spisi e ·osiągnięty przy zago spodaro wani u się, zwłasz9za na wsch odzie , nie mnie j niż 30 tys .
15 tys . ·p racow nikó w gosp oMożna więc przypu(szczać, że 10
darst w rolny ch jest w dany ch z. U. P. U . pominiętych; przy
prze·ciętnej ·płacy (ł'ącznie z ordy narja mi, według urnorwy Z· wiąz . .
ku Ziem ian z Tow arzys twem Urzędników Gosp odar czyc h Rz. P.}
3,5 tys. zł. roczn ie daje to sumę doch odów ok.
wynoszącej 3
40 milj. zł.
Prze prow adzim y obec nie rekapitulację obliczeń dla pracowników umysłowych. Wyn iki przedstawiają się w sposó b n·a stępujący:

w milj .
zł.

wym iarem s1kładki w Zakładach
.
.
.
U:bez·pieczeń Prac owni ków Umysło·wych .
Doch ody ·p rac·o wnik ów pod'le·gających odrębnym statutom ernerytalnyYO:
.
~~
admi nistr acja państworwa (prac ownicy etato wi) .
przedsiębiot~stwa państwowe (Pols:k ie Kole je Państ·wowe,
.
Polsk a Pocz ta, T elegr af i Telef on, Lasy Państwowe)
.
.
.
bank i o własnych statu tach emer yt·a:lnych .
insty tucje sarnorządu teryt orjal nego i gosp odarc zego
.
~~
.
•
o własnych statu tach emer ytaln ych .
.
,.
.
.
.
.
.
.
duchowieństwo
Doch ody praco wni1ków zwol niony ch z obowiąz·ku u.
.
.
.
.
.
bezp iecze nia emer ytaln ego
pona d maxi mum uwzględniane przy
Nadwy~żka
1ków
owni
Prac
zeń
piec
Ubez
h
adac
Zakł
w
ki
skład
wym iarze
,.
.
,
.
,
.
.
,
.
Umysłowy·ch
Doch ody nie objętych ubez piecz eniem praco wnik ów
,
.
.
.
.
,
umysłowych w rolni ctwie .
Doch ody

Ogółem

objęte

doch ody z

płac pracow.nik~w umysłowych

1070

690
240
45

65
20
60

210

'
40

. 2490

n iż s i i
f u n k c j ·O n a r j u s z e
R o b o t n i c y,
roln y m i.. Najważ
rob o t n i kam i
służ b a, p o z a
niejszą grupę w tej ka:t egor ji doch o,dów stanowią płace robo tników przemysłowych.
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Podstawą

plac robotników przemysłowych są
dla nas dane za1kładów ubezpieczenia o·d nieszczęśliwych wypa:d:ków_ W)11korzystanie jedna1k tych danych połączone być musi:
1) z oddzieleniem p~zemysłu o~d innych dzie~d·zin pracy, w
SZ'czególności zaś o~d rze·miosłaf 2) z u·zupełnieniem sum zarob.k ów w ~t-ych d~zielnicach, w których s'kladdci li\C~zone są nie o1d całeg·o za:r obik u lub o~d pewnych zarobków wogóle nie są wymierz,a ne, 3) z ~wyd·zieleniem plac pracowników umysłowych zatrudnionych w ·przemyśle_
Pierwsza 1k wejs tja
od·dzielenia przemysł·u od innych ~dzias i by·ć ro.związana inaczej dla za1k ladu lwowskiego, a inałów mu1
czej dla ·zakł.adów ·w b, zaborze prus·k im wo1be~c niejedna·kowego
.zaJkresu ubezpieczenia na tych obszarach,
Na obszarze objętym działalnością zakładu lwo,vskiego,
zasadniczo podlegają ttbezpieczeniu wszelkie zai-rłady bez wzglę
du na wielkość, a więc zarazem przemysł i rzemiosło, Wprawdzie zakłady rzemieślnicze objęte są de facto ubezpieczeniem
tylko w pewnej, niezbyt wielkiej części (co właśnie jest m, inn.
powodem oddzielania w naszem opracowaniu płac w przemyśle od płac w rzemiośle), konieczne jest jednał{ dla uniknięcia
podwójnego liczenia ich potrącenie. Natomiast zakładom w b.
zaborze pruskim podlegają tylko przedsiębiorstwa zatrudniające
conajmniej 10 robotników oraz wszelkie prz·edsiębiorstwa uży
wające kotłów parowych lub silników mechanicznych, Wobec
tego dla terenu działania zakładu lwowskiego musimy wyeliminować te drobne przedsiębiorstwa, 1-rtóre zostały objęte ubezpieczeniem (np. ze względu na wysoki stopień niebezpieczeń
stwa wypadków, na faktycznie zaszłe wypadki i t, p.). Usługę
· odd.a je p~rzytem bat'ldzo szcz·egół:ow.a lk la·s y'filkacja sum~ zarobków, jaka przeprowadzona jest w statystyce zakładu lwowskiego. Klasyfikacja ta (nie opublikowana dotąd i udostępniona nam
w rękopisie) przeprowadza
kierując się zresztą nowemi zasadami podziału
rozbieie pFzemysłu na 13 grup i 231 rodzajów (poza pewną liczbą rodzajów kombinowanych), a więc na
jednostki dość drobne, w małym już stopniu łączące zakłady
rzemieślnicze z większemi przedsiębiorstwami przemysłowemi .
W ten sposób powstaje . możliwość wyodrębnienia pewnych rodzajów jako rzemieślniczych ; oczywiście w rodzajach tych mogą być jeszcze zawarte poszczególne większe zakłady przemysłowe, można jednak przypuszczać, iż równoważy się to naogół
przez fakt, że d,o pozostałych rodzajów wchodzi też pewna ilość
drobnych zakładów rzemieślniczych. Jako rodzaje rzemieślni- /.
obliczenia
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cze przyjmujemy tu te rodzaje, w których przeciętna suma za- .
robków na zakład nie przekracza w 1929 r- 15 tys_ zt; oznacza
to wyodrębnienie rodzajów, w których zakłady zatrudniają
przecię tnie nie więcej niż 7 do 10 r obotników fl). W ten sposób
eliminuje się z ważniejszych rodzajów: młyny (suma zarobków
22,6 miij. zł.), piekarnie rzemieślnicze (12,7 milj . zł.), rzemiosła
odzieżowe
krawców, szewców i t . p. (10 milj.), murarzy (9,8
milj.), stolarnie rzemieślnicze (6,0 mili . ), .malarzy i lakierników
(5,5 milj. zł.); w sumie ogólnej rodzaje te obejmują 117,8 milj. zł.
zarobków, z czego znaczna większość
71,5 milj . zł.. przypada
na rodzaje składające się z zupełnie drobnych warsztatów, do
10 tys. zł. przeciętnej rocznej sumy za.r obków. Suma ogólna
wypłaconych zarobków w przedsiębiorstwach poddanych ubezpieczeniu wypadkowemu w zakładzie lwowskim, a zaliczonych
do przemysłu (do grup II XIV nowego układu, a więc z wyłą
czeniem gospodarstw rolnych, leśnych i hodowlanych, przedsię
biorstw transportowych oraz handlu, biur, szkół, zakładów widowiskowych i usług), wynosiła w 1929 r . 1. 937 milj . zł.; potrą
cając sumy zarobków w rodzajach rzemieślniczych wynoszące
118 milj . zł., otrzymujemy na płace w przemyśle na obszarze
byłych zaborów rosyjskiego i austrjackiego 1. 819 milj . zł.
Na obszarze objętym działalnością zakładów poznańskiego
i królewsko - huckiego, małe przedsiębiorstwa przemysłowe nie
podlegają ubezpieczeniu i wyłączanie rzemiosła jest tu zbyteczne~ Natomiast trzeba wprowadzić na tym obszarze poprawki
drugiego rodzaju do danych: uzupełnić sumy zarobków w tej
mierze, w jakiej nie są objęte wymiarem składek ubezpieczeniowych_
W zakładzie królewsko-huckim, t.. j. na obszarze Górnego śląska ubezpieczeniu nie podlegają wogóle pracownicy umysłowi inni rniż ,.urzędnicy ruchuu; pozatern nie
są brane pod uwagę przy obliczaniu
skła·dek
nadwy·ż ...
ki zarobków ponad kwotę 8 . 400 zt ro.cznie..
Sumy pominięte O· dnosz·ą się więc wyłącznie do pracownił{ów u-.
mysłowych; aby móc jednak później od sum zarobków potrącać ogół płac pracowników umysłowych, musimy wprowadzić odpowiednie korektywy do danych o zarobkach objętych
ubezpieczeniem wypadkowem..
Korektywy te Vv-prowadzamy.
6) W badaniu składu .za·w odowego ludności Polski (Sprawozdania
i przyczynki naukowe, Nr. 11, str . 3) jako granicę oddzielającą rodzaje przemysłowe od rzemieślniczych przyjęto stosunek przeciętny 7 robotników na
pracodawcę.
. .
•
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opierając się na liczbach personelu urzędniczego zakładów przemysłowych i na przeciętnych zarobkach. Szacunek liczby per-

sonelu oparty n'a danych statystyki przemysłowej, daje dla roku
1927 16,4 tys. o~ób; dla roku 1929 zakładamy wzrost tS-procentowy (odpowiednio do zwiększonego zatrudnienia w przemyśle
i do sumarycznych danych o personelu pracowniczym z r . 1928)
i otrzymttjemy liczbę personelu 19 tys. 7 ) . Personel ten
znów
wedłttg stosunków z 1927 r..
rozbijamy na administracyjny
(biurowy i handlowy) oraz techniczny, pierwszy uważając za
nieobjęty ubezpieczeniem wogóle, drugi (jako "urzędników ruchu") traktując jaJko ubezpieczony i nie objęty jedynie co do
nadwyżek ponad sumę 8.400 zł. rocznie; do pierwszej grupy należy około 8,5 tys., do drugiej około 10,5 tys . osób . Dane o zarobkach istnieją bezpośrednio tylko dla hutnictwa; są to coprawda dane z r, 1931, ale przy pomocy stawek płac dają się łatwo
przeliczyć na rok 1929. Otóż przeciętny zarobek administracyjnego personelu w hutnictwie wynosił 550 zt miesięcznie; na tym
samym poziomie był w całym ciężkim przemyśle, w reszcie natomiast na niższym; jako przeciętny zarobek przyjmiemy więc
500 zł.. miesięcznie" skąd otrzymuje się sumę roczną zarobkó'\AT
personelu administracyjnego w wysokości 51 milj_ zł. Również
nadwyżki ponad kwotę 8 . 400 zł.. rocznego zarobku dla personelu technicznego {podlegającego ubez,p ieczeniu) obliczyć można
w dość bliskiem przybliżeniu dla hutnictwa, w którem wyniosły one 3 milj, zt, luźniejszy szacunek przeprowadzić trzeba dla
innych gałęzi; łącznie otrzymuje się na te nadwyżki sumę 14
milj . zł.. W ten sposób ogół zarobków w przemyśle na Górnym
śląsku, pozostający poza ramami ubezpieczenia wypadkowego,
wynosił w 1929 r_ 65 milj. zł.: nieco więcej niż 10 procent sum.
zarobków objętych wymiarem składek. Rozdział tej sumy na
poszczególne gałęzie przemysłu przeprowadzamy w zasadzie
według liczebności pracowników umysłowych w tych gałęziach .
W ·zakładzie poznańs·kim, t j . na o~bszarze województw poznańskiego i pomorskiego, korektywa gra większą rolę, gdyż
granica zarobku wchodzącego w całości do wymiaru składki
ubezpieczeniowej jest bardzo niska; poprawki odnoszą się więc
tu częściowo także do zarobków robotniczych. Mianowicie z
nadwyżki zarobku ponad sumę 1. 800 zł . rocznie do wymiaru
W Zakładz.ie U-bezpie czeń Pracowników Umysł-owych w Królewskiej Hucie ubezpieczonych p~acowników w ·przemyśle było 25 tys., z czego
jednak około 6 do 7 tys. przypada na trzy powiaty b. Kongresówki (bę
dziński, za.wierciańs~d, olkuski).
7)

•

35
składki
wiązku

wchodzi tylko trzecia część; zupełnie zwolnieni z oboubezpieczenia są pracownicy umysłowi ("urzędnicy"),
których zarobek roczny wynosi 5.000 zł. lub więcej. Oszacowanie zarobków, uwzględnianych przy wymiarze składek tylko w
trzeciej części, wymagałoby przeprowadzenia podziału zarobków według ich wysokości
wtedy dopiero ustalić można zal{res zarobków "obciętych" i ustalić sumy nadwyżek. Względ
nie dokładnie przeprowadzić to można dla płac robotniczych,
objętych dochodzeniami Głównego Urzędu Statystycznego o zarobkach i zatrudnieniu. Prowadzona od 1932 r. statystyka zarobków z rozbiciem robotników na grupy zarobko,ve pozwala
ustalić podział w tym czasie; aby otrzymać podział z 1929 r.,
uwzględnić trzeba zmniejszenie zarobków, jakie zaszło w mię.
dzyczasie. Za punkt wyjścia bierzemy podział na grupy zarobkowe z sierpnia 1932 r., oddzielnie dla woj. poznańskiego i pomorsl{iego; obliczamy spadek zarobków tniędzy 1929 r. a sierpniem 1932 r., wynikający z obniżania stawek płac i ze zmniejszenia przeciętnego czasu pracy; w odpowiednim stosunku podnosimy zarobki z r. 1932 r. i w rezultacie otrzymujemy udział
robotników zarabiających ponad 1.800 zł. w roku 1929: 40 proc.
w woj. poznańskiem, 47 proc. w pomorskiem oraz przeciętne zarobki: robotników poniżej tej granicy 1055 i 1080 zł., powyżej
niej
2670 i 2640 zł.. Stosunki te i przeciętne stosujemy do
liczb robotników, objętych statystyką w połowie 1929 r.: 70 tys.
robotników w woj* poznańskiero i 27 tys. w pomorskiem. W rezultacie otrzymujemy dla tego zespołu sumy: zarobków rzeczywistych 167,9 milj. zł., zarobków zaś objętych wymiarem skła
dek (t j, obciętych o 2/3 nadwyżek ponad 1800 zł'.)
144,6 milj.
zł..; część więc nieobjęta ubezpieczeniem v.rynosi 23,3 milj. zł.,
t. j. 16 procent podstawy wymiaru składek. Ponieważ ogół zarobków, objętych ubezpieczeniem w za'kładzie poznańskim, wynosi w grupach przemysłowych 228,0 milj. zł., pozostaje jeszcze
suma 83,4 milj. zł. zarobków, od których odliczane były składki;
w sumie tej zawarte są też zarobki pracowników umysłowych
(urzędników zarabiających nie więcej niż 5.000 zł. rocznie),
przyjmiemy więc tu nadwyżkę w wyższym nieco stosunku, mianowicie jako równą 20 procentom; otrzymujemy stąd sumę 16,7
milj. zł., razem więc nadwyżek potrąconych przy obliczaniu
składek
40 milj. zł.; sumę tę rozdzielamy na gałęzie w tym
samym stosunku jak zarobki objęte wymiarem. Wreszcie pozostaje sprawa zarobków pracowników umysłowych zarabiają
cych 5.000 zł. lub więcej rocznie.. Ogółem pracowników urny-
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słowych zatrudnionych w przemyśle było na omawianym abszaa-ze według danych poznańskiego Z. U. P. U. za r. 1930 8 tysięcy;
oczywiście część tylko miała zarobki przekraczające tę granicę. Według danych dla ogółu ubezpieczonych w tytn Zakła
dzie odsetek pracowników w grupach ponad 420 zł.. zarobku
miesięcznego (co odpowiada 5.000 zt rocznie) wynosił około
16 procent; udział ten dla przemysłu był prawdopodobnie wyż
szy, przyjmiemy więc, że pracowników wyłączonych z ubezpieczenia wypadkowego było 2.000 z zarobkiem przeciętnym
8. 000 zt rocznie, a więc z sumą zarobków 16 miljonów złotych;
rozdział na gałęzie opieramy na liczebności pracowników umysłowych. Ostatecznie więc zarobki w przemyśle nie objęte wymiarem składek na ubezpieczenie wypadkowe wynosiły w 1929
roku 56 milj. zł., co stanowi prawie 25 procent sum zawartych

w ubezpieczeniu.
Wprowadzając te
pieczeń wypadkowych,

korektywy do danych zakładów ubezotrzymujemy wyniki, podane w tabliczce na str. 37. Przypominamy, że są tu połączone zarob~ki robotnicze i pracowników umysłowych; podział na gałęzie przeprowadzony jest zasadniczo według nowego schematu klasyfi..
kacyjnego w opracowaniu zakładu l"Nowsl{iego z przeniesieniem tylko odlewni i ciężkiego przemysłu metalowego (poza
hutamiJ do przemysłu metalowego; w klasyfikacji pozostałych
dwóch zakładów są jednak pewne odchylenia od tego schematu.
nie dające się usunąć .
Pozostaje do przeprowadzenia trzecia korektywa, mianowicie wyłączenie zarobków pracowników umysłowych. Przeprowadzimy to łącznie dla całego obszaru Państwa, natomiast
trzymając się rozbicia na gałęzie i biorąc zasadniczo za podstawę te stosunki płac pracowników umysłowych do ogółu płac w
każdej gałęzif jakie wykazała statystyka przemysłowa (prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny) za rok 1929. Wyodrębnione w ten sposób zarobki robotnicze porównywać będzie
my z innemi materjałami, mianowicie ze statystyką wypłat w
poszczególnych gałęziach; z drugiej strony skontrolujemy podział płac na robotnicze i pracowników umysłowych, porównywając otrzymaną ogólną sumę płac pracowników umysłowych
z danemi Zakładóvv Ubezpieczeli Pracowników Umysłowych.
Dla górnictwa stat1rstyka przemysłowa nie może być pomocna1 gdyż nie o·h ejrnuje go ona.. Możemy zato, jeśli idzie o
najważniejszy dział górnictwa
przemysł węglowy oprzeć się
na przeprowadzanych w tej dziedzinie przez Instytut Badania
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PRZEMYStOWYCH W 1929 R. WEDŁUG STATYSTYKI
OD NIESZCZĘśLIWYCH WYPADKóW (W MILJ. ZŁ. ) ,

-

Zakład

GAŁĘZIE

Zakład

lwowski

dane
surowe

mysłu

Przemysł o gółem

.

.

.

,.

•

•

•

#

Górnictwo i kopalnictw o . • •
Hutnictwo • • • •
• • •
Przemysł metalowy, maszynowy
•
•
1 precyzyJny .
•
•
•
•
Przemysł chemiczny a
• • •
Przemysł tpineralny
•
•
•
•
#

#

Przemysł włókienniczy
•
•
'
Przemysł papiernicz y i poligra-

ficzny oraz garbarski 6 .
Przemysł drzewny • • •
•
•

·

•
•

Przemysł spożywc z y • • • •
Przemysł odzieżo\VY i galante•
, •
, • •
ry)ny
' • •
Przemysł budowlany • • •
'
Zakłady elektryczne , wodocią-

gowe i kanalizacy jne c .

•

608,3

1819,3
198.7
64,8

1937 .l
200,1
64.8

307.6
144,9

Zakład poznański

.

królewsko - hucki

•
z pot ręct-n1e
m
zarobków w rze.
mieślniczycb ro·
dzajach pr~e·

dane
surowe

'

.

ZAKŁA

z d od aniem z ,. ..
robków (łub ich
tych orzy wymia rze składe k

306,0
115,8
101.0
371 ,4 .

41.1
16.7
11 ,5
1.0

części) pomin i ę.

tych przy wymiar'e składek

228,0

673.3
325 6
160.9

l

47,6
23,3
13.2
1.3

104.1
125.7
128.3

-

5,5
7.6
12.1

-

'

..

45.2
4.5
'

'

'

•

108,2
134,8
179.9

5.l
25.8
64,4

7.8
' 9,5
15.6

2776,6
524.3
225,7

-

20,0
0,9

.

284,0

-:.

•

311.2
117.o
106.3
373.1

z dodani~m za ..
robków (lub 1c b

dane
surowe

części) p o minię-

Razem
(po
korektv•
wach)

.

-

56,1
6,3
24.7
1 3'
'

409,7
145.4
138.9
374,0

~

8,0
32.9
80.0

119.9
168.1
223,9
'

l

30.9
257.7
53,1

-

17.3
233,5

50.5

1.9
56,5

52.7

8,3

1O, 1

1,5

.~

•

5.0
- 47.8
8,7

,.

, 6.4
57.6

10.7

25 6
347,6

-

.

73.5

a W zakładach króle~·sko - buckim i poznańskim z wyłączeniem materjałów do ogrzewania , oświetlenia
(gaz}. olejów oraz gumy. b W zakładach królewsko - huckim i poznańskim bez przemysłu poligraficz nego,
natom: ast z gumą. c W zakładach królewsko - buckim i poznańskim bez zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast z materjałami do ogr.z~ania, oŚ\vietleni.a (i!az} i olejami.
•
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Konjunk tur Gospoda rczych i Cen dochodze niach w sprawie
kosztów produkcj i. Dochodz enia te wykazały za rok 1928 w ko ..
sztach wydobyc ia tonny węgla wydatki: 7,62 zł, na robociznę,
1,33 zł.. na administrację; w sumie łącznej tych dwóch pozycyj
wydatki na personel administ racyjny stanowią 15 procent . Część
na personel jest jednak zawarta w innej jeszcze pozycji
kosztu zarządu głównego (0,95 zł.); przy doliczani u całej tej pozycji
otrzymalibyśmy 23 procent, Ja'ko udział pł'ac pracowni ków
umysłowych w zarobkac h w przemyśle węglowym przyjmuj emy
więc 20 procent i liczbę tę traktujem y jako miarodajną dla całego górnictw a, Otrzymu jemy w ten sposób na zarobki pracowników umysłowych 105 milj. zt, robotnik ów zaś
419 milj. zł..
Według statystyk wypłat robotnicz ych płace w górnictw ie w
1929 r. wyniosły: w kopalnia ch węgla (perjodyc zna statystyk a
wypłacanych zar-obków)
354 milj. zł., w kopalnia ch rudy że
laznej (według liczby zatrudnio nych i przeciętnego zarobku z r.
1931 r. podniesio nego o 3 procent) 10,5 milj. zt, w ·k opalniach
rudy cynkowe j i ołowia11ej (również według zatrudnie nia i przeciętnego zarobku)
19 milj. zł., wreszcie w kopalnia ch ropy
naftowej (analogic zne obliczeni e przy założeniu, że przeciętny
zarobek wynosił tyleż co w rafinerja ch naftowyc h, objętych statystyką przemysłową)
30 milj. zł.; razem
poza kopalniam i
soli i drobnero i działami
414,5 milj. zł., liczba dostatecz nie
bliska poprzedn io otrzyman ej.
W hutnictw ie
żelaznem, cynkawe rn i ołowianem łącznie
- udział personel u pracown ików umysłowych w zarobkac h wynosił według statystyk i przemysłowej 15 procent; zastosow anie
tego odsetka daje na zarobki pracown ików umysłowych 34 milj.
zł., robotnik ów
192 milj. zł. Według statystyk wypłat zaś zarobki w hutach żelaznych (sprawoz danie Związku Polskich Hut
Zelaznyc h) wynosiły 154 milj . zł., w hutach cynkowy ch i ołowia
nych (dane o zatrudnie niu i przeciętnym zarobku robotnicz ym)
-33 milj. zł., a więc razem 187 milj. zt; różnica znów niewielka .
W przemyśle metalowy m udział pracown ików umysłowych
w zarob'k ach jest według statystyk i przemysłowej bardzo niejednorod ny, od kilku procent w zakładach produkcj i armatury
parowej do 50 procent zgórą w fabrykac h samocho dów i rowerów. Większość stanowią działy, w których odsetek ten waha
się w granicach od 10 do 25 procent, w pewnych gałęziach jednak, jak wspomni any wyżej przemysł samocho dów i rowerów ,
przemysł elektrote chniczny , odsetek jest znacznie wyższy, dzię
ki czemu przeciętna okazuje się dość wysoka
24%. Ponieważ
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niema żadnych danych na to, by w zakładach nie objętych statystyką przemysłową (w działach nie opracowanych, w drobnym przemyśle 1 pozatern w fabrykach broni, amunicji i t. p.) odsetek ten odchylał się od przytoczonych norm, przeciętną 24%
przyjmiemy jako ąharakteryzującą tę całą gałąź. Otrzymujemy
wówczas 98 milj. zł. na zarobki pracowników umysłowych, 312
milj. na robotnicze. Zarobki wykazane w statystyce przemysło
wej, w której poza nieobjęteroi nią drobneroi zakładami pominięte są również działy nieopracowane, stanowiły w 1929 r.
190 milj. zł . netto. t. j. nieco ponad 200 milj. zł. przed ·d.o konaniem potrąceń
2/3 sumy przez nas otrzymanej; obliczenia
.J. Derengowskiego dla zakładów objętych statystyką stanu zai:rudnienia, a więc liczących 20 i więcej robotników, dają dla
1929 r. sumę zbliżoną
208 milj. zł. Biorąc pod uwagę luki
w zakresie tych obu źródeł, uważamy swój rezultat za dosyć dobrze im odpowiadający. .
W przemyśle chemicznym, gałęzi z wysokim udziałem personelu technicznego, udział pracowników umysłowych w pła
·cach wynosił według statystyki przen1ysłowej 27%, co w zastosowaniu do naszej sumy daje na ich zarobki 39 milj . zł., na zarobki robotnicze
106 milj. zł. Jest to suma niemal identyczna
z wykazaną w statystyce przemysłowej, co wydaje się sprzecznością wobec niewątpliwego istnienia w zakresie tej ostatniej
pewnych luk.. Sprzeczność ta tłumaczy się jednak różnicami
klasyfikacyjnemi, mianowicie przeniesieniem do innych gałęzi
niektórych działów w zakładach królews,k o-huckim i poznań
skim (por. uwagi do tabliczki); pozatern w przemyśle chemicznym drobn.e zakłady mają mniejsze znaczenie
również obliczenie J. Derengowskiego daje zbliżoną sumę, 94 milj. zt. t_ j .
89 % naszej liczby (przyczem przemysł gumowy też nie jest tu
włączony)_

W przemyśle mineralnym udział pracowników umysłowych
jest niski, przeciętnie wynosił w 1929 r. 13%, nie odchylając się
znaczniej od tej przeciętnej w poszczególnych rodzajach (tylko
w cementowniach odsetek wynosił 20 %)_ Przeprowadzając na
tej podstawie podziałf otrzymuje się na zarobki pracowników
umysłowych 18 milj. zł.. 1 robotników
121 milj. zł. Statystyka
przemysłowa wykazuje niewiele mniej
114 milj. zł., obliczenia
J_ Derengowskiego według statystyki stanu zatrudnienia
103 milj_ zł.
Przemysł włókienniczy jest gałęzią obejmowaną przez statystykę ze stosunkowo niewielkiemi lukami, zwłaszcza w 1929 r,.
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{w następny·ch latach udział drobnego przemysłu wymykają

cego się statystyce wzrósł). Suma wypłat zarobków według statystyki przemysłowej wynosiła 348 milj . zł.. netto, a więc około
365 milj. zł. brutto, odbiegając zatem nieznacznie tylko od otrzymanej przez nas sumy
374 milj. zł.. Udział pracowników umysłowych wynosi 18%, a więc 67 milj . zł., na robotników zatem
pozostaje 307 milj . zł.; suma otrzymana -p rzez J. Derengow...
skiego
275 milj. zł. stanowi w stosunku do tego 90% .
Następna grupa jest bardzo niejednorodna, ze względu na
niejednakowe klasyfikacje w poszczególnych zakładach ubezpie~czeń musieliśmy tu połączyć przemysły: papierniczy, po~li
graficzny i skomy. Musimy przytern uzupełnić szacunkowo·
jedną gałąź, mianowicie przemysł poligraficzny, poza zakładem
lwowskim połączony z nieprzemysłoweroi gałęziami. W e dług
statystyki zatrudnienia, na b. zabór pruski przypadło 45% liczby
robotników z obszaru zakładu lwowskiego; licząc, że w tym samym stosunku są liczby ogólne zatrudnienia i sumy zarobków,
i uwzględniając, że zarobki w przemyśle poligraficznym wynosiły "\V zakładzie lwowskim 57 milj . zł., otrzymujemy na b,. zabór
pruski 26 milj . zł.; z tą poprawką suma zarooków podnosi się w
tej grupie do 146 milj. zł.. Udział pracowników umysłowych
określić się daje według statystyki przemysłowej dla papierni,
fabryk celulozy i fabryk tektury
23%, dla drobnego działu
fabryk tapet
40% oraz dla garbarni
23% ; inne działy nie
·były opracowane, W przemyśle poligraficznym, przy wysokich
płacacl1 robotniczych, udział praco\vników umysłowych jest
prawdopodobnie niższy; jako przeciętny więc dla tej grupy
przyjmiemy 20%. Otrzytnuj~emy na zarobki pracowników umysłowych 29 milj . zł., na robotnicze
117 milj_ zt Obliczenia
J_ Derengowskiego według statystyki zatrudnienia dają dla tycl1
samych przemysłów 74 milj . zt, t. i- 63% otrzymanej przez nas
sumy; tłumaczą to zwłaszcza nieobjęte przez statystykę drobne
zakłady drukarskie i garbarskie (pozatem włączony jest do tej
grupy przemysł gumowy b, zaboru pruskiego)_
W przemyśle drzewnym udział pracowników umysłowych
wynosi kilkanaście procent, więcej w tartakach (19%), mniej
w fabrykach mebli giętych
11%.
Zakładając, że wogóle
w produkcji gotowych wyrobów odsetek jest niższy niż w tartakach i uwzględniając, że tartaki są w statystyce przemysło
wej szczególnie licznie reprezentowane, przyjmiemy, że przeciętnie udział jest niższy nieco niż wykazany w tej statystyce
t18%), a mianowicie równy 16% . Otrzymujemy wówczas jako
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zarobki pracowni ków umysłowych 27 milj, zł.., robotnikó w 141 milj, zt Obliczen ie J, Derengow skiego daje dla zakładów
o 20 i więcej robotnika ch 74 milj. zł., t. j. niewiele więcej niż połowę tej sumy; wynika to ze stosunko wo dużego znaczeni a
w przemyśle drzewnym zakładów nie obejmow anych przez statystykę zatrudnie nia, stojących na pogranic zu między przemysłem a rzemiosłem,
stanowi zespół działów o bardzo róż
pych typach organizac ji i stąd o różnem ustosunk owaniu płac
pracowni ków umysłowych i robotnikó w. Ponieważ w tych warunkach konieczn e jest uchwyce nie dość znacznej liczby działów, dane zawarte w opracowa niu statystyk i przemysłowej dla browarów , fabryk wódek i likierów, fabryk win i konser~
uzupełnimy jeszcze z innych źródeł. mianowic ie·
i krochmal ni
dla cukrowni i dla fabryk tytoniow ych. W cukrown iach według
danych Komisji Ankietow ej o kosztach produkcj i cukru udział
płac personelu urzędniczego w sumie łącznej tych płac, robocizny stałej i robocizny sezonowe j wynosił w b. zaborze prus.k im
25%; jako prze29%, w austrjack im
21 %, w rosyjskim
ciętną przyjąć możemy 25 %" W fabrykac h tytoniow ych według
danych zawartyc h w prelimina rzach budżetowych stosunek ten
wynosił 12 %. Ponieważ w wymienio nych wyżej działach obję
tych statystyką przemysłową odsetek płac pracowni ków umyprzeszło 30%, przeciętna okazuje .się
słowych jest wyższy
25 %. Zespół jest już dość duży, stanowi przedość wysoka
szło połowę sumy zarobków objętej naszemi oblicze·n iami, odsetek więc otrzyman y odniesiem y do całości: daje to na pra.:.
167 milj,
cowników umysłowych 56 milj. zł. , na robotnikó w
zł.. Obliczen ia J. Derengow skiego dają stosunko wo dużą część
tej sumy, mianowic ie 136 milj. z·ł., a więc prze~szł:o 80%_
Przemysł spożywczy

przy dominującej roli rzemiosła w tej
dziedzini e produkcji , stanowi niewielką gałąź. Udział pracowni-:
ków umysłowych w płacach daje się określić według statystyk i
fabryk obuwia mechaprzemysłowej tylko dla jednego działu
nicznego (18 %). Być może, iż w innych działach odbiega on dość
znacznie od tej liczby, ze względu jednak na małą wagę całej
tej gałęzi nie ma to poważniejszego znaczeni a . Przyjmuj emy za ...
tern na zarobki pracowni ków umysłowych 5 milj, zł., robotni·
21 milj. zł. J. Derengow ski otrzymuj e większą nawet
ków
nieco sumę (25 milj. zł.), w statystyc e zatrudnie nia jednak do
przemysłu odzieżowego włączony jest przemysł gumowy. ,
Przemysł odzieżowy,
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Nieporów nanie bardziej .dotkliwą lukę stanowi brak danych o przemyśle budowlan ym, który do opracowa nia statystyki przemysłowej wcale nie wszedł; podział zarobków mię
dzy pracowni~ków umysłowych i robotnikó w trzeba więc dla .
tej gałęzi zgrubsza oszacować. Udział liczbowy pracowni ków
umysłowych wśród ogółu zatrudnio nych w przemyśle budowlanych jest według spisu ludnoś.ci zbliżony jak w całości przeprzy tern samem również ustosunk owaniu płac
mysłu, coby
-- · wskazywało na odsetek nieco prz enoszący 20%; wobec wysokich jednak stosunko wo płac robotnikó w budowlan ych
i mniejszej rozpiętości między nimi a pracowni kami umysłowy
mi udział personelu urzędniczego w zarobkac h jest niższy. Przystępując z innej strony do tego zagadnien ia, stwierdza my, że
na koszty kierownic twa, pracę archite.k ta i t. P· przyjmuj e się
15%, z czego prawdopo dobnie około pow kosztory sach 10
łowy przypada na uposażenia pracownic z·2; w stosunku do płac
robotnicz ych, pochłaniających około 40% zasadnicz ego koszto19%; tym założeniom więc odpowiadał
rysu, stanowi to 13
by udział pracowni ków umysłowych w zarobkac h w wysokości
16%, Opierając się na tych rozumow aniach, przyjmie my
11,5
udział pracowników umysłowych jako równy 15%, a więc stanowiący 52 milj. zł.; na płace robotnicz e pozostaje 296 milj. zł.
Obliczen ia J. Derengow skiego dają 111 milj. zł., a więc zaledwie
38% tej sumy; zgadza się to jednak ze znanym faktem, ż.z statystyka stanu zatrudnie nia obejmuje dość niewielką część ogółu
budownic twa, w szczególności poza ramami statystyk i pozosta:je ogromna większość budowni ctwa mieszkan iowego.
Wreszcie w ostatniej grupie, zakładach elektrycz nych, wo.dociągowych i kanalizac yjnych, udział pracowni ków umysło
wych jest z pewnością wysoki. gdyż w tej gałęzi spis ludności
wykazał odsetek ich wśród personelu wyższy nawet niż w przetam 1796); ponieważ w tej ostatniej
myśle chemiczn ym (22%
gałęzi udział w zarobkac h wynosi 27 %, tu przyjmiem y go jako
równy 35 %. Z sumy 74 milj. zt przypada zatem 26 milj. na prana robotnikó w.
cowników umysłowych, 48 milj.
Sumując dane dla poszczeg ólnych gałęzi, otrzymuj emy: na
płace pracowni ków umysłowych 556 milj . zł., robotnikó w 2247
milj. zł. Pierwszą pozycję porówna my jeszcze z daneroi Zakła
dów Ubezpieczeń Pra~c·owników Umysłowych. Ponieważ ani
zarobki pracowni~ków bezpośrednio ani wymierza ne od
nich skła·dki ·n ie są klasyfiko wane w·e·d,ług zawodu (gałęzi
pracy), wyjść musimy od podziału samej liczby pracowni ków.
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klas yfik acji prac own icy zatr udn ieni w górn icstan owi li wśród ogółu ube zpie czon ych w Z~ U.
P. U. 30%. Nie ozn acza to jedn ak iden tycz neg o udziału w zaro bkach , gdyż przeciętny zaro bek w przemyśle jest niewątpliwie
wyższy niż wśród ogółu ube zpie czon ych . Pozostające poz a prze mysłem grup y obejmują: han del z wielką liczbą sprz eda wcó w
skle pow ych , szko lnic two i inst ytuc je pub licz ne, w któr ych pracow nika mi ube zpie czon ymi w Z. U. P. U., a więc kon trak tow ya więc
mi są w głównej mie rze siły pom ocn icze , niżej płatne
w grup ach tych dużą rolę grają bard zo nisk ie uposażenia; natom iast w przemyśle dużą rolę wśród prac own ików umysłowych
grają siły lepi ej wyk wali fiko wan e, pers one l tech nicz ny, a także
tu skup ia się większość bard zo wys oko uposażonych sił kier oW·n iczy ch (ze względu .na któr e sum y wyn i kające ze sJ<ładek
Z. U. P. U. podnieśliśmy o 210 milj. zł.). Otóż sum a 556 milj. zł.,
jaką otrzymaliśmy wyżej, stan owi w stos unk u do ogółu zaro bków prac own ików podlegających ube zpie czen iu w Z. U. P . U43 %. Jest to stos une k bard zo wys oki, przyjmując go więc --..:....
stwierdzić mus imy zara zem , że
z wym ieni ony ch względów
stan owi on max imu m praw dop odo bne ; inne roi słowami, szacując
płace robo tnic ze w przemyśle w myśl nasz ych obliczeń na 2.25 0
milj. zł., bier zem y liczbę, któr aby mogła być spro stow ana tylk o
w jedn ym kier unk u, mia now icie wgórę.
Poz a przemysłem, na zasa dzie dan ych ubezpieczeń wyp adkow ych ·s zacu jem y sum y płac robo tnik ów w przedsięborstwach
kom unik acyj nych i tran spor tow ych (poz a kole jam i i poc ztq) ,
hote low ych i gast rono micz nych oraz utrz ymy wan ia porz qdk u
i czystości" W~chodzą tu ~mianowicie w rachuh·ę dzie·d ziny , w których prac own icy naje mni są w przeważającej części zatr udn ieni
w dużych przedsiębiorstwach, objętych ube zpie czen iem od wypad ków , i w któr ych wśród prac own ików naje mny ch przeważają
robo tnic y (w prze ciw staw ieni u do biur , szkół, teat rów , zakła
gdzi e główną część wypłat stanowią zadów lecz nicz ych
robk i prac own ików umysłowych). W obli czen iach tych opie ra ..
my się na dan ych zakładu lwo wsk iego , jako jedy nyc h dost atecz nie szczegółowo rozk lasy fiko wan ych . Uwzględniamy zate m
następujące przedsiębiorstwa: kole je fabr yczn e i wąskotorowe
(nie eksp loat owa ne prze z Państwo); tram waj e mie jski e i pod mie jski e; przedsiębiorstwa prze woz u sam och oda mi i końmi towar ów i osób ; żeglugę wodną; żeglugę powietrzną; przedsię
bior stw a eksp edy cyjn e; dom y składowe i składy tow arow e; hotele i pen sjon aty; rest aura cje, jadłodajnie i cuk iern ie; zaw odo Otóż według tej
twie i przemyśle
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we straże pożarne i kominiar zy; konserwację budynkó w miejskich, dróg, mostów; przedsiębiorstwa oczyszcz ania ulic; przedsiębiorstwa czyszcze nia okien; zakłady kąpielowe i fryzjernie .
W zakładach tych suma wypłat w r~ 1929 wynosiła 160 milj~ zt,
z czego 75 miljonów przypadało na przedsiębiorstwa komunik acyjne~ Dane te obejmują obok płac robotnicz ych także płace
pracowni ków umysłowych; dla wyłączenia ich przyjmiem y, że
w przedsiębiorstwach komunik acyjnych (t_ zn. przeedws zystk~em w tramwaja ch) udział icl1 jest taki sam jak na kolejach
państwowych 30%, w pozostałych zaś przedsiębiorstwach taki
20%. W ten sposób na płace pracowni ków
ja~ w przemyśle
umysłowych potrącamy 40 milj, zt, na płace robotnicz e zaś pozostaje 120 milj_ zł. Liczba ta obejmuje obszar działania zakła
du lwowskie go, t, j . b, zabory rosyjski i austrjack i; szacunko wo
uzupełniamy ją dla b. zaboru pruskiego . Grupa "transpor t i skła
dyu według ostateczn ych danych zakładu lwowskie go obejmopo potrąceniu robotnikó w kolejowy ch
wała sumę tarobków
w b. zaborze austrjack im, po części objętych ubezpiec zeniem •
. ._ 174 milj. zł.; odpowied nie grupy w zakładach poznańsl{im
52 milj. zł., t. j. przy podniesie niu ze
i królewsk obuckim
około 60 milj~
względu na obcięte w tych zakładach zarobki
zł. Odpowie dnio do tych liczb przyjmuj emy na płace robotnikó w
w omawian ych przedsiębiorstwach na obszarze b, zaboru pruskiego 35% sutny otrzyman ej dla reszty kraju, a więc 40 milj . zł,;
jako sumę ogólną zarobków mamy zatem 160 milj. zł.
Place robotnikó w i funkcjona riuszów niższych w administracji publiczne j oraz na kolejach, na poczcie i w lasach pań
stwowych określiliśmy już wyżej, omawiając płace pracowni ków umysłowych zatrudnio nych w tych dziedzina ch i oddziela . .
jąc je od płac robotnikó w i funkcjon arjuszów niższych.
Płace funkcjon arjuszów etatowyc h administr acji państwo
wej oszacowaliśmy w powyższych obliczeni ach na 250 milj_ zt,
.z czego 215 milj, zł. przypada na funkcjon arjuszów policji i na
podoficer ów zawodow ych w wojsku, a 35 milj. zł. na funkcjona rjuszów niższych w ściślejszem znaczeniu ; na funkcjona rjuszów
niższych kontrakto wych, jako grających tyllco uzupełniającą rolę, przyjmie my połowę płac etatowyc h, a więc 15 milj. zt; razem
zatem dla funkcjon arjuszów administr acji wraz z policją i podoficerami otrzymuj emy 265 milj. zł.
Płace robotnik ów na Polskich Kolejach Państwowych osza·
cowaliśmy na 467 milj . zł.. dla robotnikó w stałych i 53 milj. dla
·r azem na 520 milj~ zł. Płace fun.k cjonarjus zów
dnióW1kowych
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niższych

Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu, łącznie etato~
wych i kontraktowych wynosiły około 55 milj. zł. Wreszcie pła
ce funkcjonarjuszów niższych w Lasach Państwowych dosięgały
sumy około 15 milj. zt
.
Jeśli idzie o funkcjonarjuszów niższych i robotników
w służbie samorządowej, to wszelkie przedsiębiorstwa i zakłady
mamy już uwzględnione: a więc pracowników wodociągów i kanalizacji, elektrowni, gazowni oraz wszelkich innych przedsię
biorstw przemysłowych
w obliczeniu płac robotników przemysłowych; pracowników tramwajowych, sprzątania ulic i t. d~
- w obliczeniu płac w przedsiębiorstwach komunikacyjnych
i analogicznych (w obu wypadkach na podstawie danych ubezpieczenia wypadkowego); pozostają więc do uwzględnienia tylko funkcjonarjusze niżsi we właścjwej administracji komunalnej.
Nie jest to pozycja duża i możemy ją oszacować jako pozostającą w tym stosunku do płac urzędniczych jak w administracji
lokalnej państwowej {urzędy podlegające Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych) . Otrzymujemy w ten sposób (przy sumie płac
urzędniczych 190 milj. zt i stosunku 8%) na płace funkcjonarjuszów niższych 15 milj. zt
Podsumowując te pozycje, ustalamy płace robotników i
funkcjonarjuszów niższych w administracji publicznej oraz
w przedsiębiorstwach nie objętych przez ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na sumę 870 milj. zł.
T e trzy działy
przemysł, inne gałęzie mające przewagę
większych przedsiębiorstw oraz służba publiczna
szacowaliś
my na podstawie danych zape ..Nniają·:ych dość duży stopień dokładności obliczeń. W pozostałych d·z iedzinach pracy danemi
takiemi nie rozporządzamy i szacunki przeprowadzać musimy,
opierając się na luźniejszych przypuszczeniach . Należy je·d nak
podkreślić, że udział powyższych trzech grup wśród ludności
robotniczej jest bezwzględnie dominujący: obejmują one przeszło trzy czwarte całej tej ludności. Ewentualne błędy więc,
jakie przez luźniejsze szacunki popełniamy, dotyczą stosunkowo
niezbyt wielkiej części dochodów i nie mogą w sposób istotny
wpłynąć na wyniki obliczeń.
Place robotników w zakładach rzemieślniczych szacujemy
przez porównanie tej grupy pod względem liczebności i wysokości wynagrodzeń z robotnikami przemysłowymi, Ludność robotnicza związana z rzemiosłem stanowi
według obliczeń dla
r. 1927, a więc okresu, od którego nie nastąpiły duże zmiany 20% ludności robotniczej związanej z przemysłem (przyczem
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rozgraniczenie między przemysłem a rzemiosłem przeprowadzone jest naogół na zasadach analogicznych jak w niniejszem
opracowaniu), Z robotników w zakładach rzemieślniczych 47%
przypada na rzemiosła odzieżowe (t, j. krawiectwo, szewstwo
i inne mniejszego znaczenia), 18% na rzemiosła produkujące artykuły żywnościowe (piekarstwo, rzeźnictwo), 10% na rzemiosła metalowe (kowalstwo, ślusarstwo), 10% na stolarstwo, 5%
na rzemiosła budowlane. Ponieważ na rzemiosła ze stosunkowo
wysokieroi płacami
piekarstwo, rzeźnictwo, rzemiosła budowlane
przypada znaczna część robotników, prawie czwarta
część , przyjąć możemy, że przeciętna płaca robotnicza nie jest
dużo mniejsza od przeciętnej w przemyśle. Uwzględnić jednak
trzeba duże ilości bezpłatnych pracowników w zakładach rzemieślniczych
terminatorów, uczniów i t. p.; wobec tego przeciętny zarobek przyjmiemy jako niższy o 25% niż w przemyśle .
Stąd wynika, że robotnicy w zakładach rzemieślniczych otrzymują 15% sum zarobków robotników przemysłowych, a więc
sumę ich zarobków szacujemy na 340 milj. zł.
Szacunek ~ten moż:na
d~la ogólnej orjentacji
porównać
z sumą zarobków objęty·ch ubezpieczeniem wypadkawern w tych
rod·z ajach przemysłu, ~które uznane zostały za mające charakter
rzemieślniczy i z tego względu potrącone w obliczeniach zarobków robotników przemysłowych. Mianowicie w obliczeniach dla
obszaru działalności zakładu lwowskiego (inne zakłady nie obejmują drobnych przedsiębiorstw) jako rodzaje rzemieślnicze potraktowano te. w :k tórych przeciętna suma zarob.k ów· na zakład
nie przekracz.ała w 1929 r. 15 tys. zł.; otóż suma zarob~ków wypłaconych w tych rodzajach wynosi dla r. 1929 117,8 milj . .zł.
Jeśli teraz przypomnieć, że za'kład lwows~ki przyjął jako zasadę
"świadome osłahienie tempa zgłaszania przedsiębiorstw najd·r obniejszychu, a więc, że przedsiębiorstwa rzemieślnicze obej ..
muje tylko największe, oraz że pozostałe dwa zakłady wogóle
nie obejmują rzemiosła, stosunek tej sumy do otrzymanej z na ..
szego szacun·k u jak 1 : 3 ·n ie wyda się ztbyt mały, a więc narsz
szacunek
zby.f wysokL
Robotnicy w handlu stanowią grupę, z trudem tylko dającą
się odgraniczyć .o d pracowników umysłowych. Główna bowiem
część tych pracowńików
sprzedawcy podlegają ubezpieczeniu
w Z. U. -p. U. lub są z niego wyłączeni w zależności nie od rodzaju pracy, ale od poziomu wykształcenia, mianowicie od ukończenia 6 klas szkoły średniej. Dla określenia więc liczebności .,robotników" w handlu nie będziemy się opierali wprost na
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klasyfika cji spisu ludności, ale ustalimy ogólną liczbę pracowników, a następnie potrącimy tych. którzy objęci już są naszemi
szacunka mi na podstawi e danych Z. U. P. U.
Według spisu ludności z 1921 r. w handlu towarow ym, pry ...
watnym i spółdzielczym, zatrudnio nych było (po uwzględnieniu
poprawe k ze względu na nierozklasyfikowaną ludność) około
80 tysięcy osób; dodanie obszaru nie objętego tym spisem (Górny Sląsk i Wileńszczyzna) i uwzględnienie przyrostu w następ
nych latach podnosi tę liczbę do około 100 tysięcy. Natomia st
wśród ubezpiec zonych w Zakładach Ubezpieczeń Pracown ików
Umysłowych do handlu towarow ego zaliczony ch było (według
ponieważ jednak dość znaczna
danych z 1930 r.) 44 tysiące;
p ozostała w tych danych nie··
11 % ubezpiec zonych
czę ść
rozklasyf ikowana, należy liczbę tę nieco podnieść. Przyjąć więc
możen1y, że jako pracown icy umysłowi objęci zostali ubezpieczeniem pracown icy przedsiębiorstw handlowy ch w połowie;
pozostaje zatem do uwzględnienia około 50.000 osób. W liczbę
tę wchodzą z jednej strony robotnicy w ścisłem znaczeniu , z drusprzedaw cy nie posiadający wykształcenia dostatecz negiej
go, aby mogli być uznani za pracown ików umysłowych. Wszystko to są siły słabo wykwalif ikowane i nisko opłacane, tak że jako przeciętny zarobek roczny przyjąć tu trzeba sumę niższą niż
w przemyśle: założymy, że wynosiła ona 1.500 zł., a wtedy jako
sumę ogólną płac otrzymuj e się 75 milj. zł..
Trzecią grupę, która musi być oszacowa na w grubem przybliżeniu, stanowią służba domowa i dozorcy. Służba domowa
jest grupą grającą w Polsce stosunko wo dużą rolę wśród ludności pracowni czej. Na terenie spisu 1921 r. było jej 270 tysięcy;
po wprowad zeniu poprawk i na obszary pozaspiso we i ze wzglę
du na upływ czasu przyjmuj emy liczebność służby na 315 tysię
cy. Przeciętny zarobek służby musimy oszacować, przyczem
uwzględnić trzeba obok zarobku w gotówce jako ważniejszy
utrzyman ie .
jeszcze od niego składnik zarobek w naturze
Celem określenia tego ostatnieg o weźmiemy za podstawę bugrupy, którą można uważać
dżety pracown ików umysłowych
za dość typową dla scharakte ryzowan ia standard u życiowego
pracodaw ców służby domowej . Ot~ż w maju 1932 r. przeciętny
wydatek (obliczon y jako średnia ważona) na żywność wynosił
w-tych budżetach (warszaw skich) 49,7 zł. na jednostkę konsumcyjną; uwzględniając jednak niższy sezonowo poziom tych wy·
datków w maju, przyjmie my jako przeciętną wydatkó w żywno
ściowych kwotę 53 zt miesięcznie na jednostkę konsumcyjną,
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t . j. przy zastosow anym w dochodze niu systemie przeliczeń45 zł. na dorosłą kobietę; ponieważ ceny żywności w maju 1932
r. były o 25% niższe niż w roku 1929, odpowiad a to sumie wydatków 60 zt w tym okresie czasu, Zakładając gorsze odży
wianie służącej niż członków rodziny pracodaw cy i uwzględnia
jąc niższy poziom cen poza Warszawą, z drugiej strony zato dodając inne drobniejs ze elementy wynagrod zenia w naturze, obniżymy tę kwotę do 50 zt Jako przeciętną płacę gotówkową
w r, 1929 przyjmie my 30 zł. miesięcznie, a więc jako całe wy80 zł. miesięcznie, t, j. 960 zł. rocznie.. W ten
nagrodze nie
sposób jako roczną sumę zarobków służby domowej otrzymuj emy 300 milj. zt

poza ramami pracy w przedsiębiorstwach pozoobliczona przy wyjściu
domowi; liczebność ich
z danych spisu 1921 r. jako podstawy i uzupełnieniu ich jak wysięga 25 tysięcy. Dla tej grupy wyjść możemy z innej niż
żej
w dotychcz asowych danych podstaw, mianowic ie z sum dochodów z domów i stosunku do nich płac dozorców . Obliczon a według danych o podatku lokalowy m suma ogólna podstawo wego
komorne go w domach, podlegających temu podatkow i, wynosi
około 700 miljonów zt rocznie . Co do stosunku płac do sum komornego, ankieta Instytutu o rentowności domów czynszow ych
w Warszaw ie w r. 1928 wykazuje stosunek wynagrodzeń personelu (łącznie z wartością mieszkan ia służbowego) do sum dochodów z nieruchomości: około 10,5% w dzielnica ch z domami
robotnicz emi, ok. 7% w dzielnica ch zamożniejszych; ponieważ
w domach z mieszkan iami robotnicz erni dochody sięgały
w tym czasie (już łącznie z dodatkow eroi opłatami i świad
czeniami) dopiero połowy podstawo wego komorneg o, stosunek do tego ostatnieg o wynagrodzeń wynosił tylko około
5%; zatem według ankiety ogół wynagrodzeń personelu wahał
7% podsta,vo wego komorneg o, przyby się w granicach 5
czem w sumie tej w wielu domach mieszczą się jeszcze wynagrodzeni a rządców_ Z tych danych wynikał że stosunek płac dozorców do czynszów podstawo wych, biorąc nawet pod u'vagę
podwyżki płac. nie mógł w 1929 r_ przekroczyć 4 5%, a więc
suma płac stanowiła około 30 milj . zt; ze względu na nowe domy (nie objęte podatkie m od lokali) podniesie my tę kwotę do
35 milj . zł..; oznacza to dochód przeciętny 1. 400 zt rocznie, t . j:
znacznie niższy niż robotnika , co odpowiad a stosunko m rzeczywistym.. Po uwzględnieniu dodatkow ych dochodów d.o zorców,.
Również
stają dozorcy
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nie zawartych w ich płacach, oszacować możemy tę grupę na
40 milj. zł..
W·r eszcie pozostają .różne drobne ~rupy, nie objęte obliczewypadkowe~o bądź
z tego względu, że w odpowiednich rodzajach przedsiębiorstw
zatrudnieni są głównie pracownicy umysłowi, a robotnicy stanowią tylko niewielką część
robotnicy i funkcjonarjusze niżsi
w bankach, ubezpieczeniach, przedsiębiorstwach pośrednictwa

niami na podstawie danych ubezpieczenia

handlowego, w szkolnictwie, instytucjach naukowych, teatrach,
w kościele i w organizacjach i instytucjach społecznych, bądź
stąd, że są to robotnicy w zakładach drobnych (analogicznie do
rzemiosła)
robotnicy w pralniach i zakładach czyszczenia
odzieży, posłańcy i tragarze.. Liczebność tych grup szacujemy
na 35 . 000 osób, a łącznie z korektywą na dziedziny nie objęte
dostatecznie przez ubezpieczenia wypadkowe (hotele i jadłodaj
nie, transport konny i samochodowy, fryzjerstwo)
na 50 tysięcy, Dochody tych grup przyjmiemy (biorąc przeciętny zarobek niższy 1niż robortni:k a przemy1s łowe·go) ja!k o stanowiące 80
milj . złotych,
Z·estawiając teraz łączne wyniki obliczeń dla robotników,

lunkcjonarjuszów

niższych

i

służby

poza robotnikami rolnymi,

otrzymujemy:
Dochody obliczone w/g d.a nych ubezpieczenia
wypadkowego:
robotnicy przemysłowi
.
.
.
robotnicy w przedsiębiorstwach komunikacyjnych i transportowych, hotelowych i gastronomicznych oraz utrzymywania porządku
i czystości
.
.
.
.
.
.
Docho~dy oblic·z one według danych budżetowych:
robotnicy i funkcjonarjusze niżsi w administracji publicznej oraz na kolejach, na poczcie
i W! lasach państwowycH
.
.
.
•
Dochody szacowane w inny ~sposób:
robotnicy w zakładach rzemieślniczych
.
•
robotnicy w handlu .
.
.
.
.
służba domowa i dozorcy .
.
.
.
drobne grupy nie objęte poprzedniemi oblicze•
•
••
n1am1
•
•
•
•
"
Ogółem

dochody z płac robotników
rolnymi)
.
.
.
.

w milj"
zł.

2.250

160

870
340

75
340

80

(poza
4.115
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3. R o b o t n i c y r o l n i.. W obliczenia~h dochodów
robotników rolnych stoimy wobec szczególnie dotkliwego bra~u
materjałów statystycznych. Jeśli w innych grupach luki są zwła
szcza w danych o przeciętnych zarobkach, a liczebność różnych
grup pracowniczych daje się szacować dość dobrze, to w spfawie robotników rolnych brak także opartych na dostatecznie
mocnym gruncie danych o liczbach pracowników. żadnej biestosunki
żącej statystyki zat~udnienia w tej dziedzinie niema
zaś nie są tak stałe, by można było bez obaw większego błędu
·przyjmować niezmienność zatrudnienia lub proporcjonalność do
Brzyrostu ludności.. Wobec braku innycli aanych musimy oprzeć
z roku 1921
si~ zasadniczo na liczbach z odległego okresu
i tylko w ograniczonej mierze uwzględnić zmiany, jakie zaszły
od tego czasu.
Według spisu z 1921 r., liczba robotników zatrudnionych
w. rolnictwie i leśnictwie (po wprowadzeniu korektyw ze wzglę ..
du na grupy nierozklasyfikow ane) wynosiła 1550 tysięcy; łącz ..
nie z obszarami nie objętemi tym spisem liczba podnosi się do
1600 tysięcy . Jest to łączna liczba robotników w wielkiej włas·
ności i w większych gospodarstwach włościańskich. Podział na
te dwie grupy umożliwia spis wielkiej własności z tego samego okresu, z roku 1921. Według spisu liczba służblf folwarcznej
(służby stałej i robotników sezonowych) wynosiła 620 tysięcy
osób; na własność włościańską pozostawało w ten sposób około miljana robotników# Aby nadać tej liczbie realniejszą postać,
zestawimy ją z paru innemi liczbami. Liczba gospodarujących
z pomocą obcych sił roboczych wynosiła na obszarze spisu
t . zn, poza wielką własnością ok. 410
z 1921 r. 435 tysięcy
tysięcy; liczba .,czeladzi" w gospodarstwach rolnych (w sensie
robotników mieszkających razem z rodziną pracodawcy), a więc
robotników stałych, głównie w gospodarstwach włościańskich
nieco ponad 500 tysięcYt (ogółem na wsi, a więc razem
z .,czeladzią" w rzemiośle, liczba ta stanowiła 540 tysięcy) . Ponieważ mieszkania służbowe, dawane służbie folwarcznej,
w gospodarstwach poniżej 50 ha występują już niezbyt często.
przyjąć trzeba, że robotników stale zatrudnionych we własno
ści do 50 ha, t . j, głównie włościańskiej było prawdopodobnie
na całym obszarze Państwa około 600 tysięcy; resztę, t, zn . oko.ło 400 tysięcy stanowili robotnicy zatrudnieni niestale; cał:y ten
zespół zatrudniony był u nieco więcej niż 400 tysięcy pracodwie siły stadawców, mający:ch zatem w P-rzecięciu jedną
łe i uzupełniających je słabiej związanymi z gospodarstwem. ro-
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botnikami. Tak przedstawiał się stan rzeczy w roku 1921; zmiany jakie zaszły od tego czasu, podobnie jak przeciętne zarobki,
rozpatrzymy oddzielnie dla wielkiej własności i dla własności
włościańskiej .
Liczebność robotników wielkiej własności ulec mogła zmianom od rpku 1921 do 1929 pod wpływem kilku czynników: zwię
kszenia się obszaru upraw; zmian w intensyfikacji uprawy;
wreszcie parcelacji majątków . 8 ) Zmiany w intensyfikacji ·wpły
wać mogły w różnych kierunkach: przez zwiększanie nakła
dów, silniejsze nawożenie i t, p, zwiększały zapotrzebowanie
na pracę, z dr-ugiej strony przez używanie w wyższym stopniu
zmniejszały je; założymy, że czynniki te
maszyn rolniczych
równoważyły się i będziemy dalej od nich abstrahowali. Natomiast: zwiększenie się ob·s zaru uprawy wymagało powiększenia
zatrudnienia, a parcelacje te redttkowały. Wpłvw tych dwóch
czynników będziemy się starali ocenić,
Powierzchnia zasiana (cztery główne zboża i kartofle) od
roku 1921 /22 wzrosła we wszystkich dzielnicach: w województwach wschodnich, gdzie w owym czasie zniszczenia wojenne
zaczęły się dopiero wyrównywać, wzrost był ogromny, wynosił mianowicie 50%, w innych dzielnicach wahał się około 10%,
Dane te odnoszą się do ogółu gospodarstw, ustalić oddzielnie
wzrostu zasiewów w wielkiej własności nie można; przyjmiemy
więc, że wzrost ten był równomierny w wielkiej i małej włas
ności i że zapotrzebowanie na siły robocze w wielkiej własno
ści wzrastało w tym stosunku. W różnice w :rozkładzie poszczególnych upraw nie będziemy tu wchodzili; uwzględnimy
tylko oddzielnie uprawę buraka, jako pochłaniającą dużo sił,
a w ciągu lat 1922 29 przeszło dwukrotnie zwiększoną.
Zmniejszenie liczebności robotników wielkiej własności nastąpiło przez parcelację. Objęła ona ogół~m do 1929 r . 1800 tys .
ha, z czego w latach 1919 21 312 tys.; po spisie 1921 r. zatem
rozparcelowano jeszcze ok . 1500 tys. ha, tj . ok . 14% powierzchni. Z punktu wid~zenia zatrudniania sił roboczych miarodajne
jest jednak dla nas raczej zmniejszenie powierzchni poza lasami niż całej powierzchni; licząc w ten sposób i odnosząc całe
zmniejszenie obszaru wielkich majątków do tych, które spis
8) Pomijamy tu jedną jeszcze kwestję: zmiany form najmu pracy, prze'"
chodzenia od zatrudniania służby stałej do angażowania w większej mierze
sił dorywczo zatrudnianych; przez tę zmianę zmniejszała się globalna ilość
pracy i zarobków robotników. Oszacowanie tego nie jest możliwe nawet
t
w najgrubszem przybliżeniu..
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1921 r., wykazał jako posiadające służbę, otrzym ujemy wysokość redukc ji ich obszar u przeciętnie o 25%, a miano wicie:
w wojew ództw ach wscho dnich o 40%, w centra lnych o 25%,
w południowych o 19%, w śląskiem o 18% i w zachod nich
o 11% ..
Łącząc wpływ tych dwóch czynni ków, docho dzimy do
wniosk u, że przewagę miał czynn ik zmniejszający zapotr zebo-

wanie na pracę; w stopni u jednak przeważnie niezby t silnym :
tniano wicie zmnie jszenie dochodziło do 18% w wojew ództw ach
centra lnych i w śląskiem; we wscho dnich i południowych wynozaledw ie 2?-6 (częś
siło już tylko ok. 10?1J, a w zachod nich
ciowo było to skomp ensow ane rozsze rzenie m upraw y burak a,
czem zajmie my się dalej), W ten sposób otrzym ujemy dla roktt
1929 liczbę robotn ików w wielki ej własności około 560 tysięcy
(w tern 205 tys. Vl wojew ództw ach centra lnych i 195 tys. w zachodn ich),
Co do wysokości przeciętnych płac robotn ików rolnyc h rozporządzamy oblicz eniam i Głównego Urzędu Statys tyczne go
oraz .o publik owane mi przez Radę Naczelną Organ izacyj Ziemiańskich oblicz eniam i R. Gerlic za; pierws ze przepr owadz one
są dla każdego roku gospod arczeg o, drugie są oblicz eniem jednorazo wem, odnoszącem się właśnie do badan ego przez nas
roku 1929, Oblicz enia obejmują oczywiście poza płacą gotów stanowiące główną część docho dów robotn ików
kową także
świadczenia w naturz e: ordynarję, ziemię pod karto ..
rolnyc h
fle i same kartof le, utrzym anie inwen tarza, mieszk anie i opał.
tW opraco wania ch Głównego Urzędu Statys tyczne go przelic zenia wszys tkich tych świadczeń przepr owadz one s~ bardzo
szczegółowo; niemn iej jednak tutaj musim y się oprzeć na obliczenia ch R . Gerlic za, a 1o z tego wz.ględu, że są one prze·p rowadzo ne dla wszys tkich katego ryj, na l{tóre podzie lona jest
służba folwar czna w danyc h spisu, podcz as gdy oblicz enia Urzę
du obejmują tylko płace robotn ików prowadzących gospo darstwa domow e i pełnowartościowych. Porów nanie danyc h z obu
ordyna rjuźródeł dla zasadn iczego typu robotn ika rolneg o
sza przy przelic zeniu danyc h Gerlic za, podan ych w l{wint alach
żyta, na pieniądze według przeciętnych cen płaconych producentom w 1929 r., i przy wzięciu danyc h Urzędu Statys tyczne go
w postac i średniej z lat gospo darczy ch 1928/29 i 1929/3 0 (ważonych w stosun ku 1 :3) wykaz uje różnice niezna czne dla województ w centra lnych i południowych, niewie lkie też dla w~chod-
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województw
nich {4%) i dość dt~żą tylko dla jednej dzielnicy
zachodnich (15% )~
Dane Gerlicza o płacach poszczególnych kategoryj wyważono według liczebności tych kategoryj w danych spisuf przeprowadzając obliczenia oddzielnie dla każdej grupy województw, a następnie oddzielnie przeliczając płace na pienią
dze według cen miejscowych.
Przemnażając przeciętne płace przez poprawione w opisany poprzednio sposób liczby robotnikó-w-, otrzymujemy sumy
zarobków. Wyniki tych obliczeń przedstawiają się w sposób
następujący:
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31,4 14,5 29.8 807
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W ten sposób otrzymujemy jako sumę płac 480 milj . zł.; sumę tę należy powiększyć o kwotę, wynikającą ze zwiększenia
się zatrudnienia w związku z rozszerzonemi rozmiarami uprawy buraka cukrowego .
W e dług badań przeprowadzonyc h przez Instytut Badania
Konjunktur Gospodarczych i Cen w sprawie kosztów uprawy
buraków cukrowych w 1928/29 r . koszt robocizny wynosił 390
zł.. na ha; biorąc jednak pod uwagę przeciętnie wyższy niż
w zbadanym wypadku poziom płac i naogół wyższy stopień
intensywności uprawy, przyjmiemy jako przeciętną sumę płac
przy uprawie buraków w tym czasie 500 zt za ha (według danych Związku Plantatorów Wielkopolski i Pomorza suma ta
wahała się około 650 zł.. na ha) . Wobec obniżenia się płac ro•
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botników rolnych w roku 1929/30, bierzemy dla roku 1929 licz·
bę o 24% mniejszą, a więc 380 zt na ha. Od spisu 1921 r. do roku 1929 powierzchnia uprawy buraków wzrosła o 130 tys. ha;
ponieważ od roku 1924 z całego wzrostu przypadało 65% na
wielką własność, założymy ten sam stosunek dla całego okresu,
a więc otrzymujemy przyrost we wielkiej własności o 84 tys.
ha. Oznacza to zatem wywołany przez rozwój uprawy burakó-w wzrost sum zarobków robotników wielkiej wł·asności
o ·3 2 milj. zł.
Uwzględniając tę poprawkę, szacujemy zarobki robotników
rolnych wielkiej własności na 510 milj . zł.. Suma ta nie mieści
jeszcze dorywczo zatrudnianych sił najemnych spośród mało
rolnych, których ilość Gerlicz ocenia na 200 tysięcy; ta kategorja wychodzi już poza ramy interesujące) nas grupy robotników rolnych, chociaż zaznaczyć trzeba, że granice między oso·
bami zarobk~ującemi najemnie w charakterze gł6wnego źródła
dochodu i mającemi w takiej pracy tylko uboczne źródło
doch:o dów w rzec·zywist·ości zaciera .się i przyjęte przez nas kry·
terja .musiały być dość dowolne .
O zmianach, ja~kie zaszły w zatrudnieniu robotników w· gospodarstwach włościańskich, trudnto co·ś.kolwiek powiedzieć.
Parcelacja wielkiej własności, idąc w dużej części na uzupełnienie istniejących gospodarstw (prawie 37% obszaru rozparcelowanego w latach 1922 1929), zwiększała liczbę gospo·
darstw, występujących z zapotrzebowaniem na pracę najemną;
w tym samym kierunku oddziaływała intensyfikacja uprawy,
rozwój gospodarki hodowlanej; natomiast odwrotnie, zmniejszało zakr·e s zastosowalności pracy ·n ajemnej ·od1by·wające się stopniowo dalej zagęszczanie się na wsi ludności, nie znajdującej
dostatecznych możliwości odpływu, w kraju czy zagranicą: siły
własne eliminowały stosowanie najemnych. Który z tych czynników przeważał, trudno sądzić; w tych warunkach nie pozostaje więc nam nic innego jak przyjąć, że liczebność sił najemnych w gospodarstwach włościańskich nie zmieniła się,
Jak widzieliśmy, robotników stałych, zamieszkałych u pracodawców lub w otrzymywanych od nich mieszkaniach służbo
wych, było w 1921 r . około 600 tysięcy, resztę zaś, około 400
tysięcy, stanowi1li prawdopodobnie dorywcz~o tylko zatrudniani
robotnicy . Przyjmiemy, że stopień ich wykorzystania wynosił
rifeco ponad 1 /s i ze są oni równoważni 150 tysiącom robotników
stałych; otrzytnujemy w ten sposób 750 tysięcy robotników
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zatrud nionyc h. Porów najmy to z danem i Instyt utu Pu-~
ławskiego o ilości pracy najem nej .
Według danyc h Instyt utu z lat 1928129 i 1929/3 0 (ważonych
jak wyżej) przeciętna ilość ro6oci zny piesze j na ha ziemi z la...
12 dni roczsem wynosiła: w gospo darstw ach od 2 do 3 ha
23 dni, od 10 do
_21 dni, od 5 do 10 ha
nie, od 3 do 5 ha
22 dni i od 30 do 50 ha 24 dni, od 15 do 30 ha
15 ha
25 dni; zakładając dla ostatn ich trzech katego ryj, w któryc h
wahan ia wydają się przypa dkowe , przeciętną 24 dni i ważą~
te liczby według podziału powie rzchni na katego rje wielkości
gospo darstw zgodn ie z wynik ami spisu 1921 r . , otrzym ujemy
przeciętną 22 dni na ha rocznie.. Dla całego obszar u gospodarstw do 50 ha (21,7 milj . ha według rejestr acji z 1930 r . ) oznacza to ilość pracy 485 milj.. dniów ek, co (przy zastos owane m
w tych danyc h przelic zeniem w stosun ku 330 dniów·zk roczni e
dla pracow ników najem nych stałych) oznac za prawi e 1,5 milj .
wpełni zatt7udnionych sił najem nych. Liczba ta niewątpliwie jest
zbyt w ysoka, gdyż gospo dar,s twa Qbjęte badan iami puławs'kiemi
były prowa dzone ze znaczn ie większemi nakładami niż typow e
gospo darstw a włościańskie, wkładały więc więcej pracy, włas
ną zaś pracą rodzin y rozporządzały raczej w mniejs zej ilości;
analizując reprezentacyjność danych , stwie·r dza w tym punkcie dr. Sowiński, że .,stan ten wcale nie oświetla właściwego
obrazu ogółu gospo darstw włościańskich•' . W tych warun kach
liczb puław
otrzym ana przez na·s wyżej liczba, mająca się
skich jak 1:2, nie wydaj e się niep~rawdopodobna,
We określeniu przeciętnego wynag rodzen ia pracow ników
najem nych w gospo darstw ach włościańskich opiera my się na
w tym względzie reprezentacyjność ich
danyc h puławskich
wydaj e się lepsza , cena pracy bowie m jest wielkością rynkową1 w większym stopni u ulegającą tenden cjom niwela cyjnym ;
różnice występują prawd opodo bnie raczej w wartości utrzym aniaf niż w gotów kowej części płacy . Płaca w g9tów ce i natura ljach, wahając się naogół dość niere·g~ularnie w zależno·ści od
wielkości gospod arstw, wykaz uje wyraźniejsze podno szenie się
poziom u dopier o dla gospo darstw ponad 15 ha; rozróżniając(
więc dwie grupy do 15 ha i ponad 15 ha przyjm iemy, że wewnątrz nich wahan ia mają~ chara kter przypa dkowy i średnie oblicz~y jako nieważone z grup różnej . wielkości: otrzym ujemy
wówcz as jako przeciętną płacę w r . 1929 (średnia ważona z lat
1928/29 i 1929/30) 1,07 zł, w. mniejs zych i 1,32 zł. w większych·
gospod arstwa ch.. Co do wartości utrzym ania4 op~zemy się na
wpełni

ao
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najniższych wartościach z wydzielonych grup: 1,13 zt dla mniejszych gospodarstw (wartość dla grupy 3 5 ha) i 1,51 zł. dla
większych (wartość dla grupy 30
ha) . \Y./ rezultacie płaca
przeciętna otk azuje się równa: 2,20 z~ł. za dniówkę w mniejszych
gospodarstwach, 2,83
w większych; średnia ważona {według
liczb dniówek) daje 2,38 zł.., a więc jako płacę roczną wpełni
9
zalrttdnionego robotnika
785 zł.. )

5q

zt

Liczbę robotników w przeliczeniu na pełne zatrudnienie
otrzymaliśmy róW1Ilą 750 tys., przeciętn.a pł·aca wynosi 785 zł#
rocznie; a zatem suma ogólna płac
590 milj, zł..
Łącząc wyn·i ki dla wielkiej własności i
ciańskiej, otrzymujemy:

dla

własności włoś

Płace

robotników rolnych:
w wielkiej własności (ponad 50 ha) , .
we własności włościańskiej (do 50 ha) .

Ogółem

dochody robotników rolnych

. .

510 milj
590 "
1. 100 ,.

zł .
t1

ff

4. P o r ó w n a n i e z d a n e m i k a s c h o r y c h ..
Przeprowadzenie porównania otrzymanych wyników z danemi
o składkach kas chorych wymaga przedewszystkiem WYdzielenia grup pracowników nie podlegających ubezpieczeniu na wypadek choroby; są to mianowicie pracownicy etatowi państwo
wi (w małej części także samorządowi), pracownicy nieetatowi
stali kolejowi oraz znaczna część robotników rolnych: wszyscy
w b . zaborze rosyjskim, a zatrudnieni w gospodarstwach poniżej 75 ha w b . zaborze austrjackim . Ustalenie kwot płac pracowników etatowych oraz kolejowycłl nieetatowych nie przedstawia trudności; co do robotników rolnych przyjmujemy na płace
ubezpieczonych sposród nich: w b . zaborze pruskim 335 milj.
zt, w b . zaborze austrj.a ckim
75 milj . zł..; zatem na nienoezpieczonych pozostaje suma 690 milj . zt W rezultacie podział
płac pod tym kątem wi~dzenia przed,s tawia 1się ja'k następuje :
Liczba ta nie może być porównana bezpośrednio z przeciętne\ płacą
robotnika wielkiej właSIIlości według tabliczki na str. 53 - 860 zł.~ tamta liczba bowiem ·o zna1cza płacę przeciętną ni~e wpełni zatrudnionych, lecz
rzeczywistych robotników (m. inn. tylko przez część roku zajętych robotników sezonowych); różnica więc jest znacznie większa nitby wynikało z po ..
równania liczb 785 i 860.
8

)
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l

Płace

•

niepodlegających j podlegających

'

Kate gor je pracowników

pracowników w milj. zł.

Ogółem

ube zpieczeniu chorobowemu

~

.

•

Ogółem

•

7705

•

P racownicy urnysłowi . • • • •
Robotnicy l• funkcjonarjusz e niżsi
oprócz służby i robotników roln.
Służba domowa • • • • • • ,
Robetnicy rolni • • • • • • •

.

.

2480

5225

2490

1010

1480

3815
300
1100

780

3035
300
410

-

690

!

Należy jednak zauważyć, że nie całość płac pracowników
p:odlegających ubezpieczeniu ·c horobowemu stanowi podstawę
wymiaru składek, Stwierdziliśmy przy obliczaniu płac pracowników umysłowych prywatnych, że nadwyżka ponad maximum
uwzględniane w ubezpieczeniu wynosiła 210 milj . zł..; w ubezpieczeniu chorobowem nadwyż·ka ta jest jesz:cz.e wyższa, gdyż
maximum uwzględnianego zarobku bardzo często wynosi 312,50
zł. miesięcznie (zasadnicza norma ustawowa), a rzadko tylko
przekracza 600 zt Dalej uwzględnić trzeba ryczałtowanie płac:
przy wymiarze składek dla służby domowej i robotników rolnych, przy którem następuje naogół obniżenie podstawy wymiaru . Wpływ pierwszego czynnika oceniać można na 300 35()
rnilj, zł., drugiego na 150 200 milj . zł., razem więc podstawa
wymiaru zmniejsza się o 450 550 milj . zł.., stanowiłaby zatem ·

przy braku luk w realizacji przymusu ubezpieczeniowego
około 4700 milj.. zt Składki więc, przy przeciętnej stopie
7 7,5 % powinny dać sumę 330
350 milj . zt . ~bliżej d·o lnej
granicy, jeśli uwzględnić nieco niższe normy w kasach górnośląskich . Rzeczywisty przypis składek wyniósł w r.. 1929 285
milj . zł . w sieci ogólnej (poza Górnym Śląskiem) i 37 milj . zł.. na
Górnym śląsku, razem 322 milj . zł.. Różnica, wynosząca 2 8 %,
wydaje się zupełnie możliwą ze względu na luki w ubezpieczeniu (zwłaszcza w takich grupach jak służba domowa, robotnicy
w drobnych przedsiębiorstwach handlowych, rzemieślniczych
i t # p,) i potwierdza wyniki przeprowadzonego szacunku .
5.. U b e z p i e c z e n i a s p o ł e c z n e, e m e r y t u r y,
p o d a t e k d o c h o d o w y.. Obliczenia nasze odnosiły
się do sum płac brutto, t, zn, bez potrąceń składek na ubezpieczenia społeczne oraz kwot podatku dochodowego, z drugiej
strony bez doliczania dodatkowych sum, jakie ludność pracownicza otrzymuje w p,o staci ś·wiadczeń instytucyj ubezpieczeń
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społecznych

i emerytur . Wprowa dzenie pewnych poprawe k jestkonieczn e, aby wyniki mogły być porówny wane z liczbami globalneroi dochodów .
Potrącenia z płac wyniosły w 1929 r.: udział pracown ików
w składkach na ubezpiec zenia społeczne
ok. 230 milj. zł.,
opłaty emerytal ne etatowyc h pracown ików państwowych
i wszelkic h kolejowy ch
41 milj . zł., podatek dochodow y 112 milj . zł., razem ·więc o1k. 385 milj . zł.
Natomia st dodatkow e świadczenia otrzyman e przez pracowników najemnyc h w tym samym czasie wyniosły: świadczenia
pieniężne instytucy j ubezpieczeń społecznych
238 milj . zło
tych, lecznictw o
181 milj . zł . , emerytur y państwowe (łącznie
z kolejowe mi, z odszkodo waniami kolei za nieszczęśliwe wypadki i z zasiłkami na opłaty szkolne)
210 milj. zł., pomoc
lekarska państwowa i kolejowa
20 milj. zł., razem
650
milj. z~. (nie są tu wliczone emerytur y samorządowe i t . p . , z drugiej strony nie były też potrącone odpowied nie opłaty) .
Przez wprowad zenie tych poprawe k suma dochodów pracownikó w najemnyc h podnosi się o 265 milj.. zł.., osiąga więc
kwotę 8055 milj . zł., a więc nieco ponad 8 miljardów " Poprawk a
przypada w ogromnej większości na pracown ików poza rolnictwem, umysłowych i robotnikó w; robotnicy rolni nie są zasadniczo wcale objęci podatkie m dochodow ym, a nadwyżka
świadczeń otrzyman ych nad opłaconeroi składkami w ubezpieczeniach społecznych nie przekrac za dla nich prawdop odobnie
20 milj. zł.
6. U d z i a ł p ł a c p r a c o w n i k ó w p a ń s t w ow y c h i i n n y c h p u b l i c z n y c h. Udział ten otrzymujemy bezpośrednio z naszych obliczeń, jeśli idzie o pracowników fizycznyc h, natomias t dodatkow ych szacunkó w wymagają dane o pracown ikach umysłowych wobec tego, że część ich
ubezpiec zona jest w Zakładach Ubezpieczeń Pracown ików
Umysłowych: pracown icy kontrakt owi państwowi oraz więk
szość pracown ików samorządowych . Po przeprow adzeniu tych
szacun,k ów otrzymuj emy na płace: administ racji publiczne jpaństwowej (łącznie z lasami) i samorządowej
ok . 1250 milj.
zł . (w tern ok. 950 milj~ pracowni cy umysłowi i ok. 300 milj.
robotnicy i funkcjon arjusze niżsi), kolei i poczty
865 milj. zł.
(w tern 290 milj~ pracown icy umysłowi i 575 milj. robotnicy
i funkcjon arjusze niżsi). Razem więc płace te wynosiły w 1929
r . ok. 2100 milj. zł.., a więc stanowiły 32% ogółu płac poza robot-
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nikam i rolnym i: udział ten jest szczeg ólnie wysok i dla pracow 50%, niższy znaczn ie dla robot ników ników umysłowych
21 %. Tak oblicz ony udział odnos i się do pracow ników public znych w ściślejszem znacze niu; przez dodan ie płac pracow ników
w przedsiębiorstwach samorządowych użyteczności public znej
(tramw aje, wodociągi, gazow nie) i w banka ch państwowych
udział wzrósłby do 2300 milj . zt, a więc do 35%; jeszcz e dalszy
wzros t okazałby się przy uwzględnieniu różnych przedsię
biorstw przemysłowych państwowych lub z udziałem Pań
stwa.
- -- --
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SPRAWOZDANIA
PRZYCZYNKI NAUKOWE

I

Monografje z zakresu stosunków gospodarczych oraz me.t odologji badań
ekonomicznych:
'

N r. 1. Ankieta o prowadzeniu robót budo\v lanych i sposobach ich finansowania. Opracował Jan Wiśniewski. C c.· na zł. 2. Nr. 2. Aktualne zagadnienia
w przemyśle węglowym. Cena zł. 2. Nr. 3. Koszty produkcji żelaza sztabowego. Cena zł. 3. Nr. 4. Wahania sezonowe produkcji przemysłowej w Pol ..
sce. Opracował Ludwik Landau. Sezonowość zjawisk rynku pieniężnego.
Opra c ował Wacław Skrzywan. Cena zł. 3. Nr. S. Metody badania tendencji
wieloletniej (trendu) w szeregach gospodarczych. Opracował Jan Wiśniew
ski. Ce~na zł. 2.50. Nr. 6. Koszty oczyszczania surówki spirytusowej. Cena
zł. 2.
Nr. 7. Wpływ reglameni.acj i obrotu zbóż chlebowych na ich ceny.
Opracował Józef Poniatowski. Cena zł. 2. Nr. 8. Znaczenie wywozu dla
przemysłu polskiego. Opracowała Blanka Winawerówna. Cena zł. 3. Nr. 9.
Zużycie · nawozów sztucznych w latach 1924 1929. Opraco\vali Stefanja
Wieluńska i Józef Poniatowski. Cena zł. 3.50. Nr. 10. Ankieta o robotach
budowlanych w ]atach 1927 - 1929. Opracovvał Ludwik Landau. Cena zł. 2,
Nr. 11. Skład zawodowy ludności Polski jako podstawa badania struktury
gospodarczej. Opracował Ludwik Land au. Cena zł. 3. Nr. 12. Sprawozdanie
z badania ceny cukru (rok 1927 /28 '29}. C €·na zł. 25. Nr. 13. Rentowność
przemysłu drożdżowego w latach 1929 1930. Cena zł. 3. N.r, 14. Handr;]
obuwiem w Po1 s ce. OpracoV\Ia ł Wacław Skrzywan. Cena zł. 6.

PRÓBA 'rEORJI I~ON. JUNKTURY
•

przez Michala Kaleckiego. Cena zł. 2.50.

BADANIA NAD DOCHODEJ\11
SPOI'~ECZNYl\1 W POLSCE
Tom 1. Szacunek dochodu społecznego w r. 1929 przez

Michala Kalechiego i Ludwika Landaua .
.
Tom 2. Dochody z pracy najemnej_ w r. 1929 przez Ludwika Land au a
.
.
.
.
.
Tom 3, Rozkład dochodów według wysokości w r. 1929
przez Jana Wiśniewskiego
,
.
;
To my 1, 2 i 3 raz e m .
•
•
~
.
•

cena zł. 2.50
cena zł. 2.50
cena zł. 4.cena zł. 7.-

•

WYDAWNICTW A INSTYTUTU BADANIA
KONJUNKTUR GOSPODARCZYCH I CEN

KONJUNKTURA 60SPODARCZ A
Wydawnictwo kwartalne, zawierające
przegląd sytuacji gospodarczej, z dodat..
kiem Miesięczne Tablice Statystyczne
lub Monthly Statistical T a bies. Prenume~
rata roczna wydawnictwa kwartalnego
razem z tablicami zł. 14, tablic zł. 6. Cena
zeszytu kwartalnika zł. 2.50, tablic gr. 60.

PRACE INSTYTUTU BADANIA KONJUNKTUR
60SPODARCZYCH l CEN
Kwartalnik,
zawierający
opracowania
•
poszczególnych zagadnień rozWOJU gospodarczego. Prenumerata roczna "Konjunktury Gospodarczej" razem z "Pracami" zł. 20. Cena zeszytu "Prac" 2ł. 2.50.
•

Skład główny

w a d m i n i s tra c j i

wy d a w n i c t w a

"KONJUNKTURA
GOSPODARCZA"
..
Warszawa, ulica Elektoralna Nr. 2, pokój Nr. 26.
•

Druk. "KADRA" Warszawa.

Długa

50. TeL 11-86-30.

