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Tworzenie rezerw na �wiadczenia pracownicze – wymogi regulacji polskich na 

tle standardów mi�dzynarodowych i ich praktyka 

 

Wprowadzenie 

 Dynamiczny rozwój i globalizacja gospodarki �wiatowej stawia coraz to nowe 

wyzwania przed rachunkowo�ci�. Nadrz�dnym celem sprawozda� finansowych jest 

rzetelna i jasna informacja dla inwestora o sytuacji finansowej i maj�tkowej jednostki. 

Realizacja tego zadania cz�sto wymaga stosowania przez podmiot wielu 

skomplikowanych zasad i procedur, maj�cych na celu jak najdokładniejszy pomiar i 

wycen� posiadanych aktywów oraz �ródeł ich finansowania. Jest to niezb�dny 

element procesu generowania informacji u�ytecznych dla szerokiego grona 

odbiorców, zarówno zewn�trznych jak i wewn�trznych. 

 Jednym z elementów polityki rachunkowo�ci powinna by� wła�ciwa wycena, 

a nast�pnie ewentualne utworzenie rezerwy na �wiadczenia pracownicze. Nale�� do 

nich na przykład odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe czy ró�nego rodzaju 

inne gratyfikacje dla pracowników. Cho� ten wymóg ustawowy dotyczy ka�dej 

jednostki stosuj�cej zasady rachunkowo�ci, to, jak pokazuj� do�wiadczenia 

praktyczne autora, obszar ten jest cz�sto w sprawozdawczo�ci przedsi�biorstw 

pomijany lub nieprawidłowo realizowany. Wynika to przede wszystkim ze wzgl�du 

na zło�ono�� metod słu��cych do wypełnienia tych zada�, a tak�e na niekorzystny 

wpływ na wynik finansowy takiej operacji.  

 Ze wzgl�du na bardzo du�� ró�norodno�� �wiadcze� pracowniczych i 

zwi�zane z tym odmienne zasady wyceny w artykule skupiono si� na grupie 

�wiadcze� po okresie zatrudnienia. Głównym celem artykułu jest prezentacja modelu 

wyceny �wiadcze� z tytułu kosztów odpraw emerytalnych z wykorzystaniem arkusza 

kalkulacyjnego. Opisany model został wielokrotnie zastosowany w praktyce, co 

niew�tpliwie uwiarygadnia jego skuteczno�� i prawidłowo�� w �wietle 

obowi�zuj�cych przepisów i norm rachunkowo�ci.  

 



Polskie prawo bilansowe a rezerwy na �wiadczenia pracownicze 

 Znowelizowana ustawa o rachunkowo�ci1 reguluje kompleksowo problem 

tworzenia rezerw w art. 35d, bez rozró�nienia, jakich obszarów dotycz�. Rezerwy 

tworzy si� mi�dzy innymi na pewne lub o du�ym stopniu prawdopodobie�stwa 

przyszłe zobowi�zania, których kwot� mo�na w sposób wiarygodny oszacowa�. W 

podobny sposób zdefiniowano poj�cie rezerw i nieodł�cznie z nim zwi�zanych 

zobowi�za�. Rezerwy to zobowi�zania, których termin wymagalno�ci lub kwota nie 

s� pewne, za� zobowi�zania to wynikaj�cy z przeszłych zdarze� obowi�zek 

wykonania �wiadcze� o wiarygodnie okre�lonej warto�ci, które spowoduj� 

wykorzystanie ju� posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.2  

Powstaje zatem problem: czy �wiadczenia pracownicze nale�y zaliczy� do tej 

grupy zobowi�za�? Inaczej, czy np. firma informatyczna, zatrudniaj�ca 20 osób, 

których �rednia wieku to 30 lat, mo�e mie� dzisiaj pewno��, i� b�dzie im wypłaca� w 

przyszło�ci odprawy emerytalne?  

Oczywi�cie na tak postawione pytanie, bior�c dodatkowo pod uwag� 

zmieniaj�c� si� sytuacj� gospodarcz� i koniunktur� na rynku, nasuwa si� odpowied� 

przecz�ca. Jednak, zakładaj�c spełnienie jednej z nadrz�dnych zasad rachunkowo�ci – 

zasad� kontynuacji działalno�ci, pr�dzej czy pó�niej wi�kszo�� jednostek takie 

�wiadczenia b�dzie realizowa�. Mo�e nie b�dzie to dotyczy� całej grupy 

pracowników zatrudnionych obecnie w danej jednostce, ale z punktu widzenia 

kosztów prowadzonej działalno�ci powstanie zobowi�zania jest nieuniknione. 

Jedynym argumentem usprawiedliwiaj�cym brak rezerwy z tego tytułu jest jej 

nieistotna warto��. Ale aby stwierdzi� jej istotno��, nale�y wpierw j� obliczy�. Nie 

mo�na bowiem wypowiada� si� o warto�ciach, które nie s� znane.  

Rozwa�aj�c zasadno�� tworzenia rezerw na �wiadczenia pracownicze nale�y 

uwzgl�dni� te� zasad� współmierno�ci kosztów do przychodów. Stanowi ona, �e „dla 

zapewnienia współmierno�ci przychodów i zwi�zanych z nimi kosztów do aktywów 

lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane b�d� koszty lub przychody 

dotycz�ce przyszłych okresów oraz przypadaj�ce na ten okres sprawozdawczy koszty, 

które jeszcze nie zostały poniesione.”3 Koszty �wiadcze� pracowniczych nale�y 
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zawsze rozpatrywa� memoriałowo, nie kasowo. To znaczy, koszt tego typu nie 

powstaje w momencie wypłaty �wiadczenia, lecz w momencie nabycia do niego 

uprawnie�. Je�eli zatem pracownik zarabia miesi�cznie 1000 zł brutto, to kosztem dla 

przedsi�biorstwa b�dzie nie tylko ta kwota, lecz dodatkowo jeszcze odpowiednia 

cz��� �wiadcze�, do których nabywa uprawnienia do wypłaty w przyszło�ci. To, �e 

wypłata by� mo�e nast�pi za kilkana�cie lub kilkadziesi�t lat, nie jest przesłank� do 

pomini�cia tego zobowi�zania w danym okresie sprawozdawczym. Tłumacz�c to 

inaczej, jednostka ma obowi�zek pokaza� domniemanemu inwestorowi, i� w dniu 

dzisiejszym oprócz bie��cych kosztów wynagrodze� zobowi�zuje si� do wypłaty w 

przyszło�ci dodatkowych kwot. Niespełnienie tego warunku powoduje, i� 

prezentowane sprawozdanie finansowe powinno by� uznane za nierzetelne i 

niespełniaj�ce wymogów zasad rachunkowo�ci.  

 

Mi�dzynarodowe regulacje w obszarze wyceny �wiadcze� pracowniczych 

 Rozpatruj�c zasady wyceny �wiadcze� pracowniczych na tle rozwi�za� 

mi�dzynarodowych nale�y przede wszystkim przeanalizowa� Mi�dzynarodowy 

Standard Rachunkowo�ci nr 19 „�wiadczenia pracownicze”. W przypadku, gdy 

jednostka sporz�dza sprawozdania �wiadcze� emerytalnych niezb�dne jest dodatkowo 

zastosowanie MSR nr 26 „Rachunkowo�� i sprawozdawczo�� programów �wiadcze� 

emerytalnych”.  

 W�ród �wiadcze� pracowniczych w Mi�dzynarodowym Standardzie 

Rachunkowo�ci nr 19 wyró�niono pi�� podstawowych grup: 

1) krótkoterminowe �wiadczenia pracownicze - �wiadczenia pracownicze 

(inne ni� �wiadczenia z tytułu rozwi�zania stosunku pracy i �wiadczenia 

kapitałowe), które s� w cało�ci nale�ne w ci�gu dwunastu miesi�cy od 

zako�czenia okresu, w którym pracownicy wykonywali zwi�zan� z nimi 

prac�. Zlicza si� do nich: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, 

płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie 

(je�li podlegaj� wypłacie w ci�gu dwunastu miesi�cy od ko�ca okresu) oraz 

�wiadczenia niepieni��ne (takie, jak opieka medyczna, mieszkania słu�bowe, 

samochody i inne nieodpłatnie przekazane lub dotowane rzeczy lub usługi) dla 

aktualnie zatrudnionych pracowników, 

2) �wiadczenia po okresie zatrudnienia - �wiadczenia pracownicze (inne ni� 

�wiadczenia z tytułu rozwi�zania stosunku pracy i �wiadcze� kapitałowych), 



które s� nale�ne po zako�czeniu zatrudnienia (np. emerytury i inne 

�wiadczenia emerytalne, ubezpieczenie na �ycie po okresie zatrudnienia oraz 

opieka medyczna po okresie zatrudnienia), 

3) inne długoterminowe  �wiadczenia pracownicze - �wiadczenia pracownicze 

(inne ni� �wiadczenia po okresie zatrudnienia, �wiadczenia z tytułu 

rozwi�zania stosunku pracy oraz �wiadczenia kapitałowe), które nie s� w 

cało�ci nale�ne w ci�gu dwunastu miesi�cy od zako�czenia okresu, w którym 

pracownicy wykonywali zwi�zan� z nimi prac�. Do tej grupy zalicza si� 

mi�dzy innymi: urlopy z tytułu długiego sta�u pracy, urlopy naukowe, 

nagrody jubileuszowe i inne �wiadczenia z tytułu długiego sta�u pracy, 

długoterminowe renty inwalidzkie oraz, je�li nie podlegaj� one w cało�ci 

wypłacie w ci�gu dwunastu miesi�cy od zako�czenia okresu, wypłaty z zysku, 

premie i odroczone wynagrodzenia, 

4) �wiadczenia z tytułu rozwi�zania stosunku pracy – �wiadczenia 

pracownicze płatne w nast�pstwie: 

a) decyzji jednostki o rozwi�zaniu stosunku pracy z pracownikiem przed 

osi�gni�ciem przeze� wieku emerytalnego albo 

b) decyzji pracownika o przyj�ciu propozycji dobrowolnego rozwi�zania 

stosunku pracy w zamian za te �wiadczenia 

5) kapitałowe �wiadczenia pracownicze - �wiadczenia pracownicze, w ramach, 

których: 

a) pracownicy uprawnieni s� do otrzymania kapitałowych instrumentów 

finansowych wyemitowanych przez jednostk� (lub jej jednostk� dominuj�c�) 

lub 

b)  wymiar zobowi�za� jednostki wobec pracowników zale�y  od przyszłej 

ceny kapitałowych instrumentów finansowych wyemitowanych przez t� 

jednostk�.4 

 

Ze wzgl�du na bardzo rozległ� tematyk� poruszanego problemu, w 

prezentowanym artykule skupiono si� przede wszystkim na drugiej grupie �wiadcze�, 

tj. na �wiadczeniach po okresie zatrudnienia. Dziel� si� one na dwie grupy: programy 

okre�lonych składek i programy okre�lonych �wiadcze�. Programy okre�lonych 
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składek polegaj� na wpłacie przez jednostk� okre�lonych kwot w trakcie zatrudnienia 

pracownika do odr�bnej organizacji (funduszu), która w zamian za to przejmuje 

zobowi�zania wobec pracowników do wypłaty im nale�nych �wiadcze� po okresie 

zatrudnienia. Wszelkie inne formy realizacji �wiadcze� pracowniczych zaliczane s� 

do programów okre�lonych �wiadcze� i powoduj� konieczno�� odpowiedniego 

obliczania stanu zobowi�za� pracodawcy z tego tytułu na dzie� bilansowy, a 

nast�pnie wykazywania ich w sprawozdaniu finansowym, je�li s� to warto�ci istotne. 

Obliczane warto�ci musz� by� odpowiednio dyskontowane, poniewa� mog� one 

zosta� rozliczone wiele lat po tym, jak pracownicy wykonywali zwi�zan� z nimi 

prac�. Konieczne jest ponadto przyj�cie szeregu zało�e� aktuarialnych, jak np. 

oprocentowanie bonów skarbowych, prawdopodobie�stwo wypłaty czy planowany 

wzrost wynagrodze�.  

MSR 19 zaleca, aby szacowanie warto�ci �wiadcze� pracowniczych 

powierzy� wykwalifikowanemu aktuariuszowi, nie wprowadzaj�c jednak takiego 

wymogu. Niew�tpliwie rozwi�zanie to nale�y uzna� za najlepsze z punktu widzenia 

dokładno�ci pomiaru wysoko�ci �wiadcze�, jednak jego wad� s� koszty, jakie 

jednostka musi ponie��, aby dokona� wspomnianych wylicze�. Dlatego te� cz�sto 

poszukiwane s� ró�nego rodzaju rozwi�zania po�rednie, które z jednej strony spełni� 

wymóg zachowania wiarygodno�ci oblicze�, za� z drugiej pozwol� na unikni�cie 

kosztów aktuariuszy. Dotyczy to w szczególno�ci jednostek małych i �rednich. 

Nale�y w tym miejscu przypomnie�, i� Mi�dzynarodowe Standardy Rachunkowo�ci 

zostały przede wszystkim stworzone w celu usystematyzowania zasad rachunkowo�ci 

w spółkach giełdowych. Polska ustawa o rachunkowo�ci, oparta na tych standardach, 

dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w art. 2 ustawy5, a wi�c znacznie 

szerszego grona odbiorców ni� wspomniane wcze�niej spółki giełdowe. Dlatego te� 

poszukiwanie rozwi�za� po�rednich w wycenie ró�nych składników aktywów i 

pasywów (np. zobowi�za� z tytułu �wiadcze� pracowniczych) jest cz�st� praktyk� 

ksi�gowych w Polsce.  
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Arkusz kalkulacyjny jako narz�dzie wspomagaj�ce wycen� kosztów �wiadcze� 

pracowniczych 

Od kilku lat obserwujemy wkraczanie nowego standardu w �ycie 

rachunkowców – arkusza kalkulacyjnego. XXI wiek to niew�tpliwie czas 

informatyzacji wielu dziedzin �ycia, st�d te� nie dziwi fakt, �e narz�dzia te s� coraz 

bardziej popularne w �rodowisku, gdzie liczenie to podstawa pracy. Arkusz 

kalkulacyjny jest mi�dzy innym doskonał� pomoc� i rozwi�zaniem problemu 

wykonania szeregu skomplikowanych oblicze� w obszarze wyceny kosztów 

�wiadcze� pracowniczych. Umiej�tne wykorzystanie jego niezwykle bogatych funkcji 

pozwala w wielu jednostkach przeprowadzi� w sposób „bezbolesny” proces wyceny 

tych zobowi�za�, tzn. bez udziału aktuariuszy, czyli bez dodatkowych kosztów. Nie 

oznacza to jednak pogorszenia jako�ci takiej wyceny, gdy� takie działanie nie 

miałoby sensu. W dalszej cz��ci artykułu zaprezentowano główne zało�enia modelu 

wyceny kosztów odpraw emerytalnych dla pracowników Spółki X. Zało�enia te 

wykorzystywane s� na co dzie� w praktyce i stanowi� równie� podstaw� do tworzenia 

bardziej zło�onych arkuszy, dotycz�cych np. wyceny kosztów nagród jubileuszowych 

czy te� kosztów odroczonych wynagrodze�.  

 

Model wyceny kosztów odpraw emerytalnych w arkuszu kalkulacyjnym 

 W celu wyliczenia kosztów odpraw emerytalnych w Spółce X przyj�to 

nast�puj�ce zało�enia: 

1. Spółka na dzie� 31.12.2003 zatrudniała 95 pracowników. 

2. Zasady dotycz�ce wysoko�ci wypłaty odpraw emerytalnych:  

a) pracownicy, którzy przepracowali w Spółce do 10 lat otrzymuj� odpraw� w 

wysoko�ci jednokrotno�ci ostatniego wynagrodzenia; 

b) pracownicy, którzy przepracowali w Spółce od 10 do 15 lat otrzymuj� 

odpraw� w wysoko�ci trzykrotno�ci ostatniego wynagrodzenia; 

c) pracownicy, którzy przepracowali w Spółce powy�ej 15 lat otrzymuj� 

odpraw� w wysoko�ci sze�ciokrotno�ci ostatniego wynagrodzenia. 

3. Firma planuje 1% wzrost płac ka�dego roku. 

4. Oprocentowanie bonów skarbowych wynosi 6%. 

5. Prawdopodobie�stwo wypłaty wynosi 95%. Warto�� ta została wyliczona na 

podstawie porównania danych dotycz�cych ilo�ci zatrudnionych pracowników za 

ostatnie 3 lata. 



6. Wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, za� dla m��czyzn 65 lat. 

7. Spółka nie utworzyła rezerwy na �wiadczenia emerytalne na 01.01.2003 r. 

8. W Spółce nie wyst�puj� inne koszty przyszłych �wiadcze� pracowniczych. 

 

W celu wyliczenia kosztów odpraw emerytalnych Spółka przedstawiła dane o 

pracownikach według nast�puj�cego wzoru: 

Stan na 31.12.2003r.    

Lp. Płe� Nazwisko i 
Imi� 

Data 
urodzenia 

Data 
zatrudnienia Wynagrodzenie 

1 M Pracownik 1 1965-09-24 1993-08-02 1 700,00 
2 K Pracownik 2 1955-09-01 2002-03-11 1 200,00 

…. …… ………….. ………….. ………….. ………….. 
95 M Pracownik 95 1955-05-15 2000-06-12 800,00 

 

Poniewa� Spółka nie utworzyła rezerwy na �wiadczenia emerytalne na 

poprzedni dzie� bilansowy, czyli na 01.01.2003 r. (cho� miała taki obowi�zek), w 

zwi�zku z tym nale�y wszystkie obliczenia przeprowadzi� podwójnie, tzn. na bie�acy 

dzie� bilansowy (31.12.2003 r.), oraz na 01.01.2003. Druga z warto�ci b�dzie 

traktowana jako bł�d podstawowy (zakładaj�c, i� b�dzie to pozycja istotna), i w 

zwi�zku z tym powinna by� zaksi�gowana w korespondencji z pozycj� Zysk/ Strata z 

lat ubiegłych. Natomiast warto�� rezerwy na 31.12.2003 r. zostanie 

zaewidencjonowana jako koszt roku 2003.  

W pierwszym etapie obliczamy dat� powstania obowi�zku wypłaty 

�wiadczenia. W tym celu nale�y sprawdzi�, jakiej płci jest dany pracownik, a 

nast�pnie do daty urodzenia doda� odpowiednio 60 lub 65 lat. Otrzymana w ten 

sposób data jest momentem, w którym powinna nast�pi� wypłata odprawy 

emerytalnej.  

Nazwisko i Imi� Data powstania obowi�zku wypłaty �wiadczenia 
Pracownik 1 08-09-2030 
Pracownik 2 17-08-2015 
………….. …………….. 
Pracownik 95 28-04-2020 
 

 Etap drugi to obliczenie, ile czasu pozostało jeszcze do wypłaty. W zwi�zku z 

tym od daty wypłaty �wiadczenia trzeba odj�� dat� obliczania warto�ci rezerwy 

(01.01.2003 lub 31.12.2003). 



Na 01.01.2003 

Nazwisko i Imi� Ile pozostało czasu do wypłaty 
Pracownik 1 27,704 
Pracownik 2 12,633 
………….. …………….. 
Pracownik 95 17,334 
 
Na 31.12.2003 

Nazwisko i Imi� Ile pozostało czasu do wypłaty 
Pracownik 1 26,707 
Pracownik 2 11,636 
………….. …………….. 
Pracownik 95 16,337 
 

 W etapie trzecim wyznaczamy warto�� wynagrodzenia pracownika w 

momencie wypłaty odprawy emerytalnej, poniewa� jest ona jego wielokrotno�ci�. 

Wynagrodzenie za� zale�y od warto�ci podanej na 31.12.2003 r. (w pocz�tkowych 

zało�eniach) oraz od wysoko�ci planowanego wzrostu (w opisywanym przykładzie 

jest to 1%). Poszukiwana warto�� została wyznaczona według wzoru: 
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Na 01.01.2003 

Nazwisko i Imi� Wynagrodzenie w dniu wypłaty 
Pracownik 1 2 239,59  
Pracownik 2 1 360,73  
………….. …………….. 
Pracownik 95 950,60  
 
Na 31.12.2003 

Nazwisko i Imi� Wynagrodzenie w dniu wypłaty 
Pracownik 1 2 217,48  
Pracownik 2 1 347,30  
………….. …………….. 
Pracownik 95 941,21  
 

 Etap czwarty to obliczenie warto�ci nominalnej odprawy emerytalnej. W tym 

celu nale�y ustali� okres zatrudnienia pracownika w Spółce X w momencie uzyskania 

wieku emerytalnego, a nast�pnie pomno�y� go przez 1, 3 lub 6 zgodnie z 

pocz�tkowymi zało�eniami. Okres zatrudnienia ustala si� jako ró�nic� daty wypłaty 

�wiadczenia i daty rozpocz�cia pracy. W przypadku korzystania z arkusza 

kalkulacyjnego Excel przy ustalaniu odpowiedniego mno�nika warto posłu�y� si� 

dwoma funkcjami:  



PODAJ.POZYCJ�(szukana_warto��;przeszukiwana_tab;typ_porównania) 

INDEKS(tablica;nr_wiersza;nr_kolumny) 

Na 01.01.2003 

Nazwisko i Imi� Okres zatrudnienia w wieku emerytalnym Mno�nik Warto�� nominalna 
�wiadczenia 

Pracownik 1 37,13 6 13 437,55 
Pracownik 2 13,44 3 4 082,20 
………….. …………….. …….. …………….. 
Pracownik 95 19,89 6 5 703,60  
 
Na 31.12.2003 

Nazwisko i Imi� Okres zatrudnienia w wieku emerytalnym Mno�nik Warto�� nominalna 
�wiadczenia 

Pracownik 1 37,13 6 13 304,86 
Pracownik 2 13,44 3 4 041,89 
………….. …………….. …….. …………….. 
Pracownik 95 19,89 6 5 647,28  
 

 Wyliczona w ten sposób warto�� odpraw emerytalnych poszczególnych 

pracowników musi zosta� nast�pnie poddana w etapie pi�tym zdyskontowaniu ze 

wzgl�du na prawdopodobie�stwo wypłaty oraz czynnik dyskontuj�cy. W 

prezentowanym przykładzie czynnikiem tym jest oprocentowanie bonów skarbowych. 

Wykonanie tych oblicze� pozwala na uzyskanie tzw. warto�ci bie��cej �wiadczenia 

(WB�)6. 

DP�WB� ××=  

gdzie: 

� – przewidywana warto�� nominalna przyszłego �wiadczenia 

P – prawdopodobie�stwo na dat� bilansow� wypłaty �wiadczenia 

D – czynnik dyskontuj�cy na dat� bilansow� przyszł� wypłat� 
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6 szerzej na temat metodologii dyskontowania kosztów �wiadcze� pracowniczych mo�na przeczyta� 

m. in. w: Arczewski J., Rezerwy na �wiadczenia pracownicze, Rachunkowo��, Nr 11/2002 



Na 01.01.2003 

Nazwisko i Imi� � P D WB� 
Pracownik 1 13 437,55 0,241 0,1990323 645,79673 
Pracownik 2 4 082,20 0,523 0,4789764 1022,8055 
………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
Pracownik 95 5 703,60  0,411 0,3642016 853,78077 
 
Na 31.12.2003 

Nazwisko i Imi� � P D WB� 
Pracownik 1 13 304,86 0,254 0,2109405 713,24412 
Pracownik 2 4 041,89 0,551 0,5076339 1129,6279 
………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
Pracownik 95 5 647,28  0,433 0,3859921 942,95015 
 

Warto�� bie��ca �wiadczenia jest to warto��, któr� b�dzie miało dane 

�wiadczenie w dniu wypłaty po uwzgl�dnieniu wszystkich czynników 

dyskontuj�cych. W prezentowanym przykładzie uwzgl�dniono zatem rotacj� 

pracowników oraz zmian� warto�ci pieni�dza w czasie, a tak�e planowany wzrost 

wynagrodze�. Do ustalenia ko�cowej warto�ci odpraw emerytalnych pozostało 

jeszcze obliczenie tzw. warto�ci bie��ce zobowi�zania (WBZ) - etap szósty. 

NWB�WBZ ×=  

gdzie: 

N – cz��� �wiadczenia „narosła” do dnia bilansowego 

pracy
arozpocz�ci

data
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−

−

=  

 

Na 01.01.2003 

Nazwisko i Imi� WB� N  WBZ 
Pracownik 1 645,79673 0,25  163,89 
Pracownik 2 1022,8055 0,06  61,70 
………….. …………….. …………….. …………….. 
Pracownik 95 853,78077 0,13  109,72 
 
Na 31.12.2003 

Nazwisko i Imi� WB� N  WBZ 
Pracownik 1 713,24412 0,28 200,17 
Pracownik 2 1129,6279 0,13 151,94 
………….. …………….. …………….. …………….. 
Pracownik 95 942,95015 0,18 168,46 
 



Wyliczona w przedstawiony sposób warto�� bie��ca zobowi�zania jest 

warto�ci� indywidualn� dla ka�dego z pracowników. W celu uzyskania warto�ci 

pełnego zobowi�zania Spółki X z tytułu kosztów odpraw emerytalnych nale�y na 

koniec zsumowa� wszystkie warto�ci WBZ, osobno na dzie� 01.01.2003 i na dzie� 

31.12.2003. Zakładaj�c, �e pierwsza suma wynosi 100.000 PLN, za� druga 120.000 

PLN, Spółka X pod dat� 31.12.2003 nast�puj�ce ksi�gowania: 

 

Rezerwy na 
�wiadczenia 
emerytalne 

  Wynik z lat 
ubiegłych   Pozostałe koszty 

operacyjne 

  100 000  1  1  100 000     2  20 000    
  20 000  2             
                
                

 

Opis operacji: 

1) Zaksi�gowanie rezerwy na �wiadczenia emerytalne według stanu na dzie� 

01.01.2003. Warto�� 100.000 została potraktowana w Spółce X jako warto�� 

istotna, a co za tym idzie, jako bł�d podstawowy.  

2) Zaksi�gowanie rezerwy na �wiadczenia emerytalne według stanu na dzie� 

31.12.2003. Ewidencjonowana jest tylko ró�nica pomi�dzy warto�ci� rezerw 

na koniec i na pocz�tek okresu obrachunkowego (zakładaj�c oczywi�cie, i� na 

pocz�tek tego okresu wprowadzono saldo na koncie rezerw na �wiadczenia 

emerytalne).  

 

Podsumowanie 

 Wycena i ewidencja kosztów �wiadcze� pracowniczych jest bardzo zło�onym 

i skomplikowanym zagadnieniem. Dlatego te� czynno�ci te najlepiej powierzy� 

odpowiednim specjalistom – aktuariuszom. Jednak, gdy działanie to jest postrzegane 

przez jednostk� jako całkowicie nieopłacalne, nie nale�y rezygnowa� z podj�cia 

próby uzyskania warto�ci przyszłych zobowi�za�, gdy� przeczy to fundamentalnym 

zasadom rachunkowo�ci. W wi�kszo�ci przypadków, w konsekwencji prowadzi do 

nierzetelnego przedstawienia sytuacji maj�tkowej i finansowej oraz wyniku 

finansowego jednostki.  

 Wykorzystanie zasad zaprezentowanego w artykule modelu jest jednym z 

mo�liwych rozwi�za� tego problemu. W du�ej liczbie przypadków wycena kosztów 



�wiadcze� pracowniczych przeprowadzona w ten sposób b�dzie niewiele si� ró�niła 

od profesjonalnej wyceny aktuariuszy. Model ten został ju� wielokrotnie sprawdzony 

w praktyce i pozytywnie oceniony mi�dzy innymi przez biegłych rewidentów 

badaj�cych sprawozdania finansowe, w których zastosowano w ten sposób wyliczone 

warto�ci. Jego niew�tpliw� zalet� jest wykorzystanie mo�liwo�ci arkusza 

kalkulacyjnego, co powoduje, i� po zdefiniowaniu poszczególnych etapów oblicze�, 

mo�na go stosowa� dowoln� ilo�� razy w kolejnych latach obrotowych. Jest to 

doskonały przykład na efektywne wykorzystanie nowoczesnych technik 

informatycznych w rachunkowo�ci.  

 

  

Literatura: 

1. Ustawa o rachunkowo�ci z 29.09.1994 r. z pó�n. zm., tekst jednolity [w:] Dz. U. z 

2002 r. Nr 76, poz. 694 

2. Mi�dzynarodowe Standardy Rachunkowo�ci 1999, MSR 19 – �wiadczenia 

pracownicze, str. 474 - 556, International Accounting Standards Committee, 

Londyn 1999 

3. Mi�dzynarodowe Standardy Rachunkowo�ci 1999, MSR 26 – Rachunkowo�� i 

sprawozdawczo�� programów �wiadcze� emerytalnych, str. 661 - 676, 

International Accounting Standards Committee, Londyn 1999 

4. Arczewski J., Rezerwy na �wiadczenia pracownicze, Rachunkowo��, Nr 11/2002 

5. M. Turzy�ski, J. Kalinowski, Ustawa o rachunkowo�ci. Komentarz porównawczy, 

ABC, Warszawa 2002 

 

 

Streszczenie 

W artykule poruszono problem tworzenia rezerw na koszty �wiadcze� 

pracowniczych. Opisane zostały wymogi polskich norm rachunkowo�ci wraz z 

odniesieniem si� do odpowiednich zapisów w Mi�dzynarodowych Standardach 

Rachunkowo�ci. Zaprezentowano równie� praktyczny model wyceny kosztów odpraw 

emerytalnych w arkuszu kalkulacyjnym wraz z opisem poszczególnych procedur i 

etapów oblicze�.  


