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Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w rachunkowo�ci �wiadcze� 

pracowniczych – analiza przypadku 

 

Wprowadzenie 

 Rachunkowo�� �wiadcze� pracowniczych to jeden z najbardziej zło�onych i 

wci�� dynamicznie si� rozwijaj�cych obszarów rachunkowo�ci. Jest to efekt 

powstawania coraz to nowych narz�dzi, maj�cych na celu zach�ci� pracowników do 

innowacji i uto�samiania si� ze swoim pracodawc�. Czasy, gdy pensja była jedyn� 

form� wynagradzania za wykonan� prac� zapewne ju� nie wróc�. Wr�cz przeciwnie, 

oczekiwa� nale�y, i� wraz z post�puj�c� globalizacj� gospodarki coraz wi�kszego 

znaczenia nabiera� b�d� niestandardowe �wiadczenia pracownicze. Stawia to nowe 

wyzwania przed rachunkowo�ci�, której zadaniem 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 

długoterminowych �wiadcze� pracowniczych. Głównym celem artykułu jest 

prezentacja modelu wyceny �wiadcze� z tytułu kosztów nagród jubileuszowych 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 zatrudniaj�ca 100 osób, których �redni sta� 

pracy to 10 lat, mo�e mie� dzisiaj pewno��, i� b�dzie im wypłaca� w przyszło�ci 

nagrody jubileuszowe, oczywi�cie zakładaj�c, i� jest to zapisane w układzie 

zbiorowym pracy?  

Na tak postawione pytanie, bior�c dodatkowo pod uwag� zmieniaj�c� si� 

sytuacj� gospodarcz� i koniunktur� na rynku, mo�e nasuwa� si� niektórym osobom 

odpowied� przecz�ca. Jednak, zakładaj�c spełnienie jednej z nadrz�dnych zasad 

rachunkowo�ci – zasad� kontynuacji działalno�ci, pr�dzej czy pó�niej jednostka ta 

b�dzie realizowa� zagwarantowane w układzie zbiorowym �wiadczenia. 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 
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2 por. art. 3 ust. 1 pkt. 20 i 21 znowelizowanej ustawy o rachunkowo�ci 



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 

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 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 
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(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 trzeciej grupie �wiadcze�, 

tj. na innych długoterminowych �wiadczeniach pracowniczych. Zalicza si� do nich na 

przykład: 

a) długoterminowe płatne nieobecno�ci takie jak urlop udzielany z tytułu 

długiego sta�u pracy lub urlop naukowy, 

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

c) długoterminowe renty inwalidzkie, 

d) wypłaty z zysku i premie płatne pó�niej ni� dwana�cie miesi�cy od 

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

prac�, 

e) odroczone wynagrodzenia płatne pó�niej ni� dwana�cie miesi�cy od 

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

prac�. 

Wycena innych długoterminowych �wiadcze� pracowniczych zwykle nie 

charakteryzuje si� takim samym stopniem niepewno�ci jak ustalanie wysoko�ci 

�wiadcze� po okresie zatrudnienia. Obliczane warto�ci musz� by� odpowiednio 

dyskontowane, poniewa� mog� one zosta� rozliczone wiele lat po tym, jak 

pracownicy wykonywali zwi�zan� z nimi prac� (np. nagrody uzale�nione od długiego 

sta�u pracy). 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� 
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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.  

 

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 nagród jubileuszowych dla pracowników SIGMA Sp. z o.o.  

 

Model wyceny kosztów odpraw emerytalnych w arkuszu kalkulacyjnym 

 W celu wyliczenia kosztów nagród jubileuszowych w SIGMA Sp. z o.o. 

przyj�to nast�puj�ce zało�enia: 

1. Spółka na dzie� 31.12.2004 zatrudniała 367 pracowników. 

2. Zasady dotycz�ce wysoko�ci wypłaty nagród jubileuszowych:  
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a) wysoko�� i termin wypłaty nagrody jubileuszowej dla poszczególnych 

pracowników uzale�niona jest od dwóch czynników: sta�u pracy oraz 

wysoko�ci minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, ogłaszanego przez 

Główny Urz�d Statystyczny; 

b) pracownicy otrzymuj� nagrody jubileuszowe po nast�puj�cej ilo�ci 

przepracowanych lat: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.  

c) sta� pracy pracownika dzielony jest na sta� pracy w SIGMA Sp. z o.o. i sta� 

pracy poza SIGMA Sp. z o.o.; 

d) za sta� pracy poza SIGMA Sp. z o.o. pracownik otrzymuje nagrod� w 

wysoko�ci ½ najni�szego wynagrodzenia 

e) za sta� pracy w SIGMA Sp. z o.o. pracownik otrzymuje nagrod� w wysoko�ci: 

za przepracowanie 15 lat – 150% najni�szego wynagrodzenia 

za przepracowanie 20 lat – 200% najni�szego wynagrodzenia 

za przepracowanie 25 lat – 300% najni�szego wynagrodzenia 

za przepracowanie 30 lat – 400% najni�szego wynagrodzenia 

za przepracowanie 35 lat – 500% najni�szego wynagrodzenia 

za przepracowanie 40 lat – 600% najni�szego wynagrodzenia 

za przepracowanie 45 lat – 700% najni�szego wynagrodzenia 

za przepracowanie 50 lat – 800% najni�szego wynagrodzenia 

f) ostateczna wysoko�� nagrody jubileuszowej jest �redni� sta�u pracy w 

SIGMA Sp. z o.o. i poza SIGMA Sp. z o.o., tzn. np. je�li pracownik uzyskał 

15 letni sta� pracy, z czego 5 lat poza SIGMA Sp. z o.o., za� 10 lat to praca w 

SIGMA Sp. z o.o., wysoko�� nagrody b�dzie nast�puj�ca (zakładaj�c 

najni�sze wynagrodzenie na poziomie z roku 2005, tj. 849 zł): 

5 lat : 15 * (½ * 849,00) + 10 lat : 15 * (150% *849,00) = 990,50 zł 

3. Za czynnik dyskontuj�cy warto�� przyszłych przepływów pieni��nych uznano 

oprocentowanie bonów skarbowych - wynosi ono 6%. 

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

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

ostatnie 3 lata. 

5. Spółka nie utworzyła rezerwy na �wiadczenia emerytalne na 31.12.2003 r. 

 

W celu wyliczenia kosztów odpraw emerytalnych Spółka przedstawiła dane o 

pracownikach według nast�puj�cego wzoru: 



  

Lp. Nazwisko i 
Imi� 

Data 
zatrudnienia 

Sta� pracy poza 
SIGMA Sp. z o.o. 

w latach 

1 Pracownik 1 1993-08-02 12,36 
2 Pracownik 2 1997-03-11 6,12 

…. ………….. ………….. ………….. 
367 Pracownik 367 1993-01-06 3,96 

 

Poniewa� Spółka nie utworzyła rezerwy na �wiadczenia emerytalne na 

poprzedni dzie� bilansowy, czyli na 31.12.2003 r. (cho� miała taki obowi�zek), w 

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

dzie� bilansowy (31.12.2004 r.), oraz na 31.12.2003. Druga z warto�ci b�dzie 

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

stosuje zasady ustawy o rachunkowo�ci, a nie MSR 8), i w zwi�zku z tym powinna 

by� zaksi�gowana w korespondencji z pozycj� Zysk/ Strata z lat ubiegłych. Natomiast 

warto�� rezerwy na 31.12.2004 r. zostanie zaewidencjonowana jako koszt roku 2004.  

 

W pierwszym etapie obliczamy sta� pracy w SIGMA Sp. z o.o. oraz ł�czny 

sta� pracy. W tym celu od daty dnia bilansowego odejmujemy dat� rozpocz�cia pracy. 

Aby uzyskany wynik był wyra�ony w latach mo�na dokona� jeszcze dzielenia przez 

365 dni. Nast�pnie do obliczonego sta�u pracy w SIGMA Sp. z o.o. dodajemy sta� 

pracy poza SIGMA Sp. z o.o. (z danych pocz�tkowych) i uzyskujemy w ten sposób 

ł�czny sta� pracy, który b�dzie podstaw� do wyznaczenia daty wypłaty nagrody 

jubileuszowej. 

Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i 
Imi� 

Data 
zatrudnienia 

Sta� pracy poza 
SIGMA Sp. z o.o. 

w latach 

Sta� pracy w 
SIGMA Sp. z 
o.o. w latach 

Ł�czny sta� 
pracy w latach 

1 Pracownik 1 1993-08-02 12,36 10,42 22,78 
2 Pracownik 2 1997-03-11 6,12 6,81 19,23 

…. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
367 Pracownik 367 1993-01-06 3,96 10,59 14,55 

 

 

 

 



 

Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i 
Imi� 

Data 
zatrudnienia 

Sta� pracy poza 
SIGMA Sp. z o.o. 

w latach 

Sta� pracy w 
SIGMA Sp. z 
o.o. w latach 

Ł�czny sta� 
pracy w latach 

1 Pracownik 1 1993-08-02 12,36 11,42 23,78 
2 Pracownik 2 1997-03-11 6,12 7,81 13,23 

…. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
367 Pracownik 367 1993-01-06 3,96 11,59 15,55 

 

 Etap drugi to obliczenie, czy danemu pracownikowi nale�y si� nagroda 

jubileuszowa i je�li tak to kiedy. Je�li pracownik na dzie� bilansowy posiada np. sta� 

pracy 22 lata, to nie b�dzie mu ju� si� nale�ała nagroda z tytułu 15 i 20 – letniego 

sta�u pracy, ale za 3 lata firma b�dzie zobowi�zana do wypłaty nagrody po 25 latach 

pracy. W zwi�zku z tym nale�y rozpatrzy� osobno 8 przypadków: nagrody po 15, 20, 

25, 30, 35, 40, 45 i 50 latach.  

 Aby sprawdzi�, czy nale�y si� nagroda jubileuszowa porównujemy 

odpowiedni� liczb� lat (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50) z ł�cznym sta�em pracy, 

obliczonym w etapie 1. Je�li jest on mniejszy, nale�y obliczy� dat� wypłaty 

�wiadczenia. W tym celu do daty dnia bilansowego dodajemy odpowiedni� ilo�� lat z 

tytułu nagrody jubileuszowej (np. 15), a nast�pnie odejmujemy ł�czny sta� pracy.   

Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 - - 
20-03-
2006 

19-03-
2011 

17-03-
2016 

16-03-
2021 

15-03-
2026 

14-03-
2031 

2 Pracownik 2 
24-01-
2006 

23-01-
2011 

22-01-
2016 

20-01-
2021 

19-01-
2026 

18-01-
2031 

17-01-
2036 

15-01-
2041 

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 
12-06-
2004 

11-06-
2009 

10-06-
2014 

09-06-
2019 

07-06-
2024 

06-06-
2029 

05-06-
2034 

04-06-
2039 

 

Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 - - 
20-03-
2006 

19-03-
2011 

17-03-
2016 

16-03-
2021 

15-03-
2026 

14-03-
2031 

2 Pracownik 2 
24-01-
2006 

23-01-
2011 

22-01-
2016 

20-01-
2021 

19-01-
2026 

18-01-
2031 

17-01-
2036 

15-01-
2041 

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 - 
11-06-
2009 

10-06-
2014 

09-06-
2019 

07-06-
2024 

06-06-
2029 

05-06-
2034 

04-06-
2039 

 



 W etapie trzecim wyznaczamy warto�� nagrody jubileuszowej, która dotyczy 

pracy w SIGMA Sp. z o.o. W tym celu najpierw sprawdzamy, czy jest data wypłaty 

�wiadczenia (czyli, czy �wiadczenie si� nale�y), a je�li tak, to od daty wypłaty 

�wiadczenia odejmujemy dat� rozpocz�cia pracy, dzielimy to przez liczb� lat nagrody 

jubileuszowej (np. 15) i na ko�cu mno�ymy przez odpowiedni� wielokrotno�� 

najni�szego wynagrodzenia (w zale�no�ci od rodzaju nagrody – por. zało�enia pkt. 

2e).  

(data wypłaty �wiadczenia – data rozpocz�cia pracy) : liczba lat nagrody 

jubileuszowej * odpowiednia wielokrotno�� najni�szego wynagrodzenia 

Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  1 287,76  1 996,85  2 745,91  3 519,95  4 310,66  5 113,02  

2 Pracownik 2 753,91  1 178,41  1 923,49  2 703,22  3 502,73  4 314,62  5 134,75  5 960,66  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 937,30  1 361,80  2 143,56  2 947,73  3 764,71  4 589,69  5 420,02  6 254,07  

 

Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  1 287,76  1 996,85  2 745,91  3 519,95  4 310,66  5 113,02  

2 Pracownik 2 753,91  1 178,41  1 923,49  2 703,22  3 502,73  4 314,62  5 134,75  5 960,66  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,00  1 361,80  2 143,56  2 947,73  3 764,71  4 589,69  5 420,02  6 254,07  

 

Etap czwarty to obliczenie, jaka nagroda przysługuje pracownikowi za prac� poza 

SIGMA Sp. z o.o. Procedura jest podobna do etapu trzeciego, tzn. najpierw 

sprawdzamy, czy jest data wypłaty �wiadczenia (czyli, czy �wiadczenie si� nale�y), a 

je�li tak, to sta� pracy poza SIGMA Sp. z o.o. dzielimy to przez liczb� lat nagrody 

jubileuszowej (np. 15) i na ko�cu mno�ymy przez ½ najni�szego wynagrodzenia (por. 

zało�enia pkt. 2d).  

sta� pracy poza SIGMA Sp. z o.o.  : liczba lat nagrody jubileuszowej *  

½ najni�szego wynagrodzenia 

 

 

 



Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  209,87  174,89  149,91  131,17  116,60  104,94  

2 Pracownik 2 173,20  129,90  103,92  86,60  74,23  64,95  57,73  51,96  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 112,07  84,05  67,24  56,03  48,03  42,03  37,36  33,62  
 

Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  209,87  174,89  149,91  131,17  116,60  104,94  

2 Pracownik 2 173,20  129,90  103,92  86,60  74,23  64,95  57,73  51,96  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,00  84,05  67,24  56,03  48,03  42,03  37,36  33,62  
 

W etapie pi�tym sumujemy warto�ci nagród jubileuszowych za prac� w SIGMA Sp. z 

o.o.  i poza SIGMA Sp. z o.o. (obliczone w etapach trzecim i czwartym). Uzyskana w 

ten sposób warto�� jest podstaw� do dalszych oblicze� i dyskontowania (warto�� ta 

b�dzie dalej oznaczana symbolem �).  

Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  1 497,64  2 171,74  2 895,82  3 651,12  4 427,25  5 217,95  

2 Pracownik 2 927,11  1 308,31  2 027,41  2 789,81  3 576,96  4 379,57  5 192,48  6 012,62  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 1 049,36  1 445,85  2 210,80  3 003,76  3 812,74  4 631,72  5 457,37  6 287,69  

 

Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  1 497,64  2 171,74  2 895,82  3 651,12  4 427,25  5 217,95  

2 Pracownik 2 927,11  1 308,31  2 027,41  2 789,81  3 576,96  4 379,57  5 192,48  6 012,62  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,00  1 445,85  2 210,80  3 003,76  3 812,74  4 631,72  5 457,37  6 287,69  

 

Etap szósty to obliczenie, ile lat pozostało do wypłaty �wiadczenia. Jest to bardzo 

wa�na wielko��, gdy� b�dzie ona podstaw� do wszystkich pó�niejszych działa�, 

maj�cych na celu zdyskontowanie przyszłych przepływów pieni��nych. Ponownie 



nale�y sprawdzi�, czy jest data wypłaty �wiadczenia (czyli, czy �wiadczenie si� 

nale�y), a je�li tak, to od daty wypłaty �wiadczenia odejmujemy dat� dnia 

bilansowego. Aby uzyskany wynik wyra�ony był w latach, nale�y jeszcze dokona� 

dzielenia przez 365 dni.  

 

Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  1,22  6,22  11,22  16,22  21,22  26,22  

2 Pracownik 2 1,07  6,07  11,07  16,07  21,07  26,07  31,07  36,07  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,00  4,45  9,45  14,45  19,45  24,45  29,45  34,45  
 

Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  2,22  7,22  12,22  17,22  22,22  27,22  

2 Pracownik 2 2,07  7,07  12,07  17,07  22,07  27,07  32,07  37,07  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,45  5,45  10,45  15,45  20,45  25,45  30,45  35,45  
 

W etapie siódmym dokonujemy obliczenia prawdopodobie�stwa wypłaty (P). Jest to 

jeden z czynników maj�cych wpływ na ostateczn� warto�� zdyskontowanego 

�wiadczenia. Obliczamy go na podstawie przyj�tego w zało�eniach 

prawdopodobie�stwa wypłaty (por. zało�enia pkt. 4) oraz obliczonego w etapie 

poprzednim okresu czasu, który pozostał do wypłaty. 

 wyplatydo pozostal
ktory czasu, okres

wyplaty
bienstwoprawdopodo

�
�

�
�
�

�=P  

Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00 0,00 0,89 0,69 0,53 0,41 0,32 0,25 

2 Pracownik 2 0,90 0,70 0,54 0,42 0,32 0,25 0,19 0,15 

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,98 0,76 0,59 0,45 0,35 0,27 0,21 0,16 
 

 



Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00 0,00 0,94 0,73 0,56 0,44 0,34 0,26 

2 Pracownik 2 0,95 0,73 0,57 0,44 0,34 0,26 0,20 0,16 

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,00 0,80 0,62 0,48 0,37 0,29 0,22 0,17 
 

Do ostatecznego zdyskontowania warto�ci nagród jubileuszowych nale�y jeszcze 

obliczy� warto�� czynnika dyskontuj�cego (D). Jego wyliczenie w etapie ósmym 

oparte zostało na oprocentowaniu bonów skarbowych (por. zało�enia pkt. 3) oraz na 

obliczonym w etapie szóstym okresie czasu, który pozostał do wypłaty. 

 wyplatydo pozostal
ktory czasu, okres

cegodyskontuj�
czynnika wartosc1

1

��
�
�

�

�

��
�
�

�

�

+
=D  

Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  0,88  0,66  0,49  0,37  0,27  0,20  

2 Pracownik 2 0,89  0,66  0,49  0,37  0,28  0,21  0,15  0,12  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,97  0,73  0,54  0,41  0,30  0,23  0,17  0,13  
 

Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  0,93  0,70  0,52  0,39  0,29  0,22  

2 Pracownik 2 0,94  0,70  0,52  0,39  0,29  0,22  0,16  0,12  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,00  0,77  0,58  0,43  0,32  0,24  0,18  0,13  
 

Wykonanie oblicze� z etapów pi�tego, siódmego i ósmego pozwala na uzyskanie tzw. 

warto�ci bie��cej �wiadczenia (WB�)6. 

DP�WB� ××=  

gdzie: 

                                                 
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 



� – przewidywana warto�� nominalna przyszłego �wiadczenia 

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

D – czynnik dyskontuj�cy na dat� bilansow� przyszł� wypłat� 

Kolejny etap, dziewi�ty, to obliczenia WB� zgodnie z zaprezentowanym wzorem. 

Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  1 174,18  984,52  759,06  553,38  387,99  264,41  

2 Pracownik 2 739,06  603,04  540,34  429,92  318,73  225,64  154,69  103,57  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 998,78  795,71  703,51  552,68  405,63  284,92  194,11  129,32  

 

Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  1 310,53  1 098,85  847,21  617,64  433,04  295,11  

2 Pracownik 2 824,88  673,07  603,09  479,85  355,74  251,85  172,65  115,60  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,00  888,11  785,20  616,86  452,74  318,01  216,66  144,33  

 

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. Do ustalenia ko�cowej 

warto�ci kosztów nagród jubileuszowych pozostało jeszcze obliczenie tzw. warto�ci 

bie��ce zobowi�zania (WBZ). 

NWB�WBZ ×=  

gdzie: 

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

pracy
arozpocz�ci

data

aswiadczeni
wyplatydata

pracy
arozpocz�ci

data

obilansoweg
dniadata

N

−

−

=  

W etapie dziesi�tym obliczamy warto�� N – cz��� „narosłej” �wiadczenia 

 



Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  0,82  0,59  0,46  0,38  0,32  0,28  

2 Pracownik 2 0,77  0,49  0,36  0,29  0,24  0,20  0,18  0,16  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,96  0,66  0,50  0,41  0,34  0,29  0,26  0,23  
 

Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  0,90  0,65  0,50  0,41  0,35  0,30  

2 Pracownik 2 0,88  0,56  0,41  0,33  0,27  0,23  0,20  0,18  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,00  0,72  0,55  0,45  0,37  0,32  0,28  0,25  
 

Etap jedenasty, przedostatni, to obliczenie warto�ci bie��cej �wiadczenia WBZ. 

NWB�WBZ ×=  

Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  967,88  581,51  349,33  208,60  123,85  73,19  

2 Pracownik 2 566,86  295,92  194,93  122,62  75,17  45,36  27,10  16,08  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 957,98  525,30  354,06  224,74  138,38  83,71  50,08  29,74  

 

Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i Imi� 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 Pracownik 1 0,00  0,00  1 184,24  711,51  427,42  255,23  151,54  89,55  

2 Pracownik 2 725,83  378,90  249,60  157,01  96,25  58,08  34,70  20,58  

…. ………….. 
…… …… …… …… …… …… …… …… 

367 Pracownik 367 0,00  641,82  432,60  274,60  169,07  102,28  61,19  36,34  

 

 

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

warto�ci� indywidualn� dla ka�dego z pracowników na ka�dy rodzaj nagrody 

jubileuszowej osobno (po 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 latach). W celu uzyskania 

warto�ci pełnego zobowi�zania SIGMA Sp. z o.o. z tytułu kosztów nagród 



jubileuszowych nale�y w ostatnim, dwunastym etapie zsumowa� wszystkie warto�ci 

WBZ, osobno na dzie� 31.12.2003 i na dzie� 31.12.2004.  

Na 31.12.2003 

Lp. Nazwisko i 
Imi� 

Data 
zatrudnienia 

Sta� pracy 
poza SIGMA 
Sp. z o.o. w 

latach 

Sta� pracy w 
SIGMA Sp. 

z o.o. w 
latach 

Ł�czny 
sta� pracy 
w latach 

WBZ 
Razem 

1 Pracownik 1 1993-08-02 12,36 10,42 22,78 2 304,36  
2 Pracownik 2 1997-03-11 6,12 6,81 19,23 1 344,03  

…. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
367 Pracownik 367 1993-01-06 3,96 10,59 14,55 2 364,00  

    
 SUMA 872 227,68  

 
Na 31.12.2004 

Lp. Nazwisko i 
Imi� 

Data 
zatrudnienia 

Sta� pracy 
poza SIGMA 
Sp. z o.o. w 

latach 

Sta� pracy w 
SIGMA Sp. 

z o.o. w 
latach 

Ł�czny 
sta� pracy 
w latach 

WBZ 
Razem 

1 Pracownik 1 1993-08-02 12,36 11,42 23,78 2 819,48  
2 Pracownik 2 1997-03-11 6,12 7,81 13,23 1 720,96  

…. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
367 Pracownik 367 1993-01-06 3,96 11,59 15,55 1 717,91  

    
 SUMA 931 991,74  

 
 

Po obliczeniu wysoko�ci rezerwy na nagrody jubileuszowe nale�y dokona� 

odpowiednich zapisów w ksi�gach rachunkowych. Poniewa� Spółka nie utworzyła 

rezerwy na �wiadczenia emerytalne na poprzedni dzie� bilansowy, czyli na 

31.12.2003 r. (cho� miała taki obowi�zek), w zwi�zku z tym warto�� rezerwy na ten 

dzie� powinna zosta� potraktowana jako bł�d podstawowy (zakładaj�c, i� jest to 

pozycja istotna, a Spółka stosuje zasady ustawy o rachunkowo�ci, a nie MSR 8), i w 

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

lat ubiegłych. Natomiast warto�� rezerwy na 31.12.2004 r. zostanie 

zaewidencjonowana jako koszt roku 2004. 

Wyliczenie odroczonego podatku dochodowego:  

Na 31.12.2003 

Ró�nica Nazwa ró�nicy Warto�� 
ksi�gowa 

Warto�� 
podatkowa + - 

Rezerwy na nagrody 
jubileuszowe 872 227,68 0 0 872 227,68 

Stawka podatkowa     19% 19% 
Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego       165 723,26  

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego     0   



 Bilans otwarcia Bilans zamkni�cia Zmiana stanu 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 0 165 723,26 165 723,26 

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 0 0 0 

 

Na 31.12.2004 

Ró�nica Nazwa ró�nicy Warto�� 
ksi�gowa 

Warto�� 
podatkowa + - 

Rezerwy na nagrody 
jubileuszowe 931 991,74  0 0 931 991,74 

Stawka podatkowa     19% 19% 
Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego       177 078,43   

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego     0   

 

 Bilans otwarcia Bilans zamkni�cia Zmiana stanu 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 165 723,26 177 078,43  11 355,17  

Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 0 0 0 

 

Wpływ obliczonej rezerwy na nagrody jubileuszowe na rachunek zysków i strat oraz 

na bilans 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT KALKULACYJNY ZA 
OKRES 01.01.2004 – 31.12.2004 

A. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i 
materiałów - 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów - 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y (A-B)  - 
D. Koszty sprzeda�y - 
E. Koszty ogólnego zarz�du - 
F. Zysk (strata) ze sprzeda�y (C-D-E)  - 
G. Pozostałe przychody operacyjne  
H. Pozostałe koszty operacyjne 59 764,05  
I. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej (F+G-H) - 59 764,05 
J. Przychody finansowe - 
K. Koszty finansowe  - 
L. Zysk (strata) z działalno�ci gospodarczej (I+J-K) - 59 764,05 
M. Wynik zdarze� nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)  - 
N. Zysk (strata) brutto (L±M)  - 
O. Podatek dochodowy 11 355,17  
P. Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku 
(zwi�kszenia straty) - 

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) - 48 408,88 
 



BILANS NA DZIE� 31.12.2004 
AKTYWA 177 078,43 PASYWA  177 078,43 
A. Aktywa trwałe - A. Kapitał (fundusz) własny  754 913,31 

I. Warto�ci niematerialne i 
prawne - I. Kapitał (fundusz) podstawowy - 

II. Rzeczowe aktywa trwałe  - 
II. Nale�ne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielko�� ujemna) - 

III. Nale�no�ci 
długoterminowe  - 

III. Udziały (akcje) własne (wielko�� 
ujemna)  - 

IV. Inwestycje 
długoterminowe  - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy - 
V. Długoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe - 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny  - 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe  - 

1. Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 177 078,43 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 706 504,42  

    
2. Inne rozliczenia 
mi�dzyokresowe - VIII. Zysk (strata) netto - 48 408,88 

B. Aktywa obrotowe -   
IX. Odpisy z zysku netto w ci�gu 
roku obrotowego (wielko�� ujemna) - 

I. Zapasy - 
B. Zobowi�zania i rezerwy na 
zobowi�zania  931 991,74  

II. Nale�no�ci 
krótkoterminowe - I. Rezerwy na zobowi�zania 931 991,74  
III. Inwestycje 
krótkoterminowe - II. Zobowi�zania długoterminowe  - 

  
IV. Krótkoterminowe 
rozliczenia mi�dzyokresowe - III. Zobowi�zania krótkoterminowe  - 

     IV. Rozliczenia mi�dzyokresowe  - 
 

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.  
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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 nagród 

jubileuszowych w arkuszu kalkulacyjnym wraz z opisem poszczególnych procedur i 

etapów oblicze�.  

 

 


