
 

12.05.2020  klasa IIc    podstawy przedsiębiorczości. 

Temat: Funkcje i systemy płac. 

W oparciu o zamieszczony materiał napisz : jakie są funkcje płac, formy 

wynagrodzenia wynikające z systemu płac, schemat obliczania płacy netto. 

Zadanie proszę przesłać na messenger  do 13.05.2020. 

 

Funkcje płacy 

Role, które pełni płaca (wynagrodzenie za pracę) w życiu pracownika, firmy i społeczeństwa. 

Role te są zróżnicowane, gdyż płaca jest jedną z najważniejszych, a zarazem bardzo 

złożonych kategorii naszego życia. Ma ona też różne wymiary: gospodarczy, społeczny, 

prawny, psychologiczny, moralny, a nawet polityczny. W teorii ekonomii i socjologii 

wyróżnia się najczęściej następujące funkcje płacy:  

1. Dochodową: płaca jest podstawą kształtowania poziomu dochodów pracowniczych 

(rodzinnych). Określa sytuację dochodową gospodarstw domowych oraz możliwość 

zaspokojenia ich potrzeb dzięki nabywaniu dóbr i usług konsumpcyjnych oraz oszczędzaniu 

pewnej ich części. 

2. Motywacyjną: płaca jako element kosztów działalności gospodarczej skłania pracodawców 

do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami pracy, zaś jako główny element 

dochodów pracowniczych skłania pracowników do lepszej, wydajniejszej pracy, podnoszenia 

i zmiany kwalifikacji zawodowych, utrzymania lub zmiany miejsca pracy. 

3. Kosztową: płaca i związane z nią opłaty są ważnym składnikiem kosztów własnych 

produkcji, rzutujących na poziom kosztów jednostkowych i rentowność firmy. Wysoki 

poziom płac podnosi koszty własne, ale niekoniecznie prowadzi do pogorszenia rentowności 

wskutek zwiększenia kosztu jednostkowego. Może się bowiem zdarzyć. że firma osiąga 

wysoką wydajność, w pełni wykorzystując czas pracy, doskonaląc organizację pracy 

i produkcji, a także racjonalnie gospodarując pozostałymi czynnikami produkcji. 

4. Społeczną: płaca kształtuje stosunek do pracy, dyscyplinę pracy, preferencje co do wyboru 

rodzaju i poziomu kwalifikacji oraz miejsca pracy. Wpływa na kształtowanie stosunków 

wzajemnych między pracownikami oraz między kadrą a przełożonymi, a także na ład i spokój 

społeczny. Jest także znaczącym wyznacznikiem pozycji społecznej pracownika (tzw. rola 

stratyfikacyjna płacy);  

5. Informacyjną: wysokość i zróżnicowanie płac stanowi dla pracowników, pracodawców, 

związków zawodowych i państwa ważny instrument aktywnego kształtowania polityki 

dochodów, określania poziomu, struktury i dynamiki wzrostu płac w poszczególnych sferach 

i działach gospodarki.  

 



 

 

 Formy wynagradzania pracowników 

 

Wynagrodzenie to nie tylko prawo pracownika, ale również jeden z czynników 

motywacyjnych. Wysokość płacy w pewnym stopniu wpływa na poziom satysfakcji z 

pracy. Wybór właściwego systemu wynagradzania i premiowania zwiększa 

zaangażowanie i poprawia efektywność.   

 

Do najczęściej występujących form wynagradzania pracowników należą: 

1. Czasowa  

 zatrudniony otrzymuje stałą stawkę za daną jednostkę czasu, tj. godzinę, tydzień lub 

miesiąc; 

 wysokość wynagrodzenia zależy od kwalifikacji osoby wykonującej pracę oraz od 

charakteru wykonywanych obowiązków; 

 efektywność w systemie czasowym jest stosunkowo niska, ponieważ pracownik 

otrzymuje wynagrodzenie na ustalonym poziomie, niezależnie od wysiłku, jaki wkłada 

w realizację zadań. 

2. Akordowa 

 wysokość pensji zależy od liczby produktów wykonanych w określonej jednostce 

czasu; 

 pracownik musi zrealizować normę – czasową lub ilościową; 

 system akordowy motywuje do wydajnej pracy, ale nie gwarantuje stałego 

wynagrodzenia i może powodować silny stres. 

 

3. Prowizyjna 

 pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, które zwiększa się o procent od 

obrotu, zysku lub sprzedaży; 

 pensja zależy od efektywności, np. od liczby umów zawartych z klientami; 

 prowizja to część sumy, na którą opiewa transakcja – np. agent nieruchomości za 

sprzedane mieszkanie może otrzymać 2,5-3% jego wartości; 

 czasami wysokość stawki procentowej zależy od kwalifikacji pracownika. 

4. Premiowa 

https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/akordowy-system-wynagradzania-zalety-i-wady/
https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/akordowy-system-wynagradzania-zalety-i-wady/


 system premiowy najczęściej nie występuje samodzielnie, ale jest łączony z innymi 

formami wynagradzania, np. z czasową; 

 zatrudniony nabywa prawo do premii po spełnieniu kryteriów wskazanych w umowie 

o pracę, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym; 

 możliwość uzyskania premii stanowi pozytywną motywację do osiągania wyników  

5. Zadaniowa  

 wynagrodzenie zależy od realizacji celów; 

 pracodawca przedstawia zadania i – w porozumieniu z pracownikiem – ustala czas 

niezbędny do ich wykonania; 

 zakres zadań może zostać określony w umowie o pracę, układzie zbiorowym, 

regulaminie pracy lub odrębnym dokumencie; 

 można wprowadzić system zadaniowy tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione ze 

względu na rodzaj lub organizację pracy w firmie 

 

Obliczanie płacy netto 

Płaca brutto 

-składka ZUS(9,76 %emerytalna,chorobowa2,45%, rentowa1,5%, razem 13,71%) 

=podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne  

-składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) 

-składka na podatek dochodowy (18%) 

= płaca netto 
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