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Wprowadzenie do problemów 

kalkulacji kosztów, budżetowania, 

kontroli kosztów i podejmowania 

decyzji inwestycyjnych.  

 

Cel przedmiotu 
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Zawartość tematyczna 

1. Pojęcie kosztów, różne klasyfikacje kosztów dla 
celów zarządzania 

2. Kalkulacyjny rachunek kosztów 

3. Rachunek kosztów - metody tradycyjne  

4. Rachunek kosztów -metoda ABC 

5. Analiza progu rentowności 

6. Budżetowanie i analiza odchyleń od budżetu, 
rachunek kosztów standardowych 

7. Kalkulacja cen  

8. Systemy sprawozdawczości wewnętrznej 



Warunki zaliczenia 

Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest 

pozytywne zaliczenie ćwiczeń. 

Zaliczenie pisemnego kolokwium na ostatnim 

wykładzie. 

Poprawa ustna 

 

 



Rachunkowość Zarządcza 

• Koncentruje się na dostarczaniu informacji 

(przeszłości i przyszłości) użytkownikom 

wewnętrznym przedsiębiorstwa.  

Rachunkowość Finansowa 

• Dostarcza informacji historycznych głownie 

użytkownikom zewnętrznym z otoczeni 

przedsiębiorstwa.  



Rachunek kosztów 

• Zajmuje się ustaleniem kosztów w różnych 

przekrojach.  

• Jest powiązany z dwoma rodzajami 

rachunkowości. 

• Stanowi odrębny podsystem. 



Cel prowadzenia rachunku kosztów 

• Dostarczenie kierownictwu informacji  do 

oceny sytuacji do kierowania 

przedsiębiorstwem 

Przedmiot rachunku kosztów 

• Procesy gospodarcze odzwierciedlające 

wykorzystanie zasobów majątkowych 

jednostki gospodarczej , pracy ludzkiej i 

innych usług obcych. 



Podmiot rachunku kosztów 

• Przedsiębiorstwo prowadzące działalność 

gospodarczą, którego efektem jest 

wytworzony produkt. 

Proces ujmowania kosztów 

• Uważa się pomiar, dokumentację  i wycenę 

oraz grupowanie kosztów zgodnie  z 

rzeczywistym przebiegiem produkcji 

narastająco. 



Koszt rozumie się jako: 

 uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie 

sprawozdawczym korzyści ekonomicznych  o wiarygodnie 

określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości 

aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, 

które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub 

zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie 

środków przez udziałowców lub właścicieli 

 



Koszt c.d.: 

wyrażone w pieniądzu zasoby użyte w celu 

osiągnięcia bieżących korzyści.  

 celowe zmniejszenie aktywów lub zmniejszenie 

zobowiązań konieczne do wytwarzania  sprzedaży 

produktów, czy świadczenia usług w ramach 

normalnej działalności 

 

 



Przekroje klasyfikacji kosztów  

według rodzaju 

zużytych zasobów  

dla wyceny zapasów i pomiaru wyniku 

finansowego  

dla potrzeb podejmowania 

decyzji  

. 



Klasyfikacja kosztów według 

rodzaju  

 Pozwala na ujęcie kosztów według jednorodnych 
składników, takich jak: amortyzacja, zużycie 
materiałów, zużycie paliw, usługi obce, podatki, 
opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz 
pracowników, pozostałe koszty. 

 Podstawą takiej klasyfikacji jest odmienność postaci 
ponoszenia nakładów.  

W zależności od zakresu i struktury kosztów 
ponoszonych w przedsiębiorstwie oraz potrzeb 
informacyjnych, każda z wymienionych pozycji może 
ulec rozbiciu na elementy składowe. 



Podstawowy zakres pozycji 

kosztów układu rodzajowego  
Amortyzacja środków trwałych wartości niematerialnych 

i prawnych 

Zużycie 

materiałów  

i energii 

surowce 

materiały 

półfabrykaty obcej 

produkcji 

energia  

opakowania 

części zapasowe 

paliwa 

książki 

czasopisma 

Usługi obce usługi transportowe 

usługi remontowe 

usługi sprzętowe 

usługi łączności 

usługi składowania 

usługi wywozu śmieci 

usługi najmu 

usługi dzierżawy 

usługi bankowe  

usługi dozoru mienia 



Podatki i opłaty podatek akcyzowy 

podatek od 

nieruchomości 

podatek od 

środków transportu 

podatek VAT nie 

podlegający 

zwrotowi ani 

odliczeniu od 

podatku należnego 

opłaty skarbowe 

opłaty administracyjne 

opłaty sądowe 

opłaty notarialne 

opłaty za 

zanieczyszczanie 

środowiska, nie mające 

charakteru sanacyjnego 

Wynagrodzenia wynagrodzenia 

pieniężne oraz 

wartości świadczeń 

w ekwiwalencie 

pieniężnym lub 

naturze  

wynagrodzenia osób 

fizycznych za wykonaną 

pracę, nie posiadających 

umowy o pracę 



Ubezpiecz. 

społeczne i 

inne 

świadczenia 

składki z tytułu 

ubezpieczeń społecznych  

składki na fundusz pracy i 

fundusz gwarantowanych 

świadczeń pracowniczych 

odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

świadczenia rzeczowe 

związane z 

bezpieczeństwem i 

higieną pracy 

odzież ochronna i 

robocza  

szkolenie pracowników 

Pozostałe 

koszty 

koszty podróży 

służbowych 

ryczałty za używanie 

przez pracowników 

własnych samochodów do 

celów służbowych 

ubezpieczenia majątkowe 

składki na rzecz 

organizacji  

stypendia 

koszty reklamy i 

reprezentacji (nie ujęte w 

pozycjach: Zużycie 

materiałów i energii, bądź 

Usługi obce 



Klasyfikacja kosztów dla 

wyceny zapasów i pomiaru 

wyniku finansowego obejmuje: 

 koszty produktu i koszty okresu,  

 podział kosztów według rodzaju działalności, 
funkcji i działań, zwanym także podmiotowym, 
z dalszym podziałem na miejsca powstawania 
kosztów. 

 podział kosztów finalnych nośników produktów 
i usług (zwany także przekrojowym, 
przedmiotowym) z dalszym podziałem na: 

» koszty indywidualne i wspólne, 

» koszty bezpośrednie i pośrednie.  
 



Klasyfikacja  kosztów 

• koszty produkcji wyrobów gotowych i produkcji 
nie zakończonej, tzw. produkcji w toku.  

• koszty pracy zarządu oraz koszty sprzedaży. Są 
one związane większym stopniu z czasem niż z 
rozmiarami produkcji. Stąd nie są one aktywne  
w bilansie, ale przenoszone są wprost do rachunku 
zysków i strat jako tzw. potocznie koszty 
gotowości  

• koszty produkcji wyrobów sprzedanych oraz 
koszty okresu. 



Koszty produktów i koszty okresu 

aktywowane

Koszty ogólnego

zarządu

Koszty sprzedaży

sprzedane



Klasyfikacja kosztów w ujęciu 

przedmiotowym i podmiotowym  

Koszty zakupu - koszty produkcji - koszty zarządzania - koszty sprzedaży

bezpośrednio grupowane

na stanowisko

pośrednio grupowane na

stanowisko

koszty w przekroju

podmiotowym

bezpośrednio rozliczane

na produkty

pośrednio rozliczane na

produkty

koszty w przekroju

przedmiotowym

koszty bezpośrednie koszty pośrednie



Klasyfikację kosztów dla potrzeb 

podejmowania decyzji  

Na różnych płaszczyznach, biorąc pod uwagę: 

 stan wykonania, 

 koszty przesądzone i nie przesądzone  

 reakcje na zmiany. 

 koszty stałe i zmienne 



Redukcja kosztów stałych 

• z konkretnym produktem: tj. koszty reklamy produktu, koszty 
wydziałowe centrum wytwarzające dany produkt, 

• z grupą produktów, np. koszty stałe sprzedaży z tytułu realizacji 
przedsięwzięć promocyjnych grupy produktów, 

• ze stanowiskiem powstawania kosztów, np. koszty energii 
zużytej na oświetlanie hali produkcyjnej, w której wytwarza się 
kilka grup produktów, koszty wynagrodzenia kierowników 
oddziału,  którym wytwarzane są różne grupy wyrobów, 

• z obszarem powstawania kosztów np. wynagradzania 
kierownictwa obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, 

• z innymi kosztami stałymi przedsiębiorstwa, tj. koszty ogólno 
administracyjne i ogólnogospodarcze, wynagrodzenie zarządu.  



Wartość kosztu zmiennego 

zależy: 

fizycznej struktury wyrobu, 

cen zakupu surowców, półfabrykatów i 
materiałów, 

kosztów krańcowych własnej produkcji, 
półfabrykatów i części, 

czasu obróbki wyrobu przez maszynę i 
pracownika, 

kosztów opakowań i frachtu. 



Podział kosztów zmiennych 

1. Koszty zmienne proporcjonalne : stałe na 
jednostkę produktu. współczynnik zmienności 
wynosi V = 1,  

2. Koszty zmienne progresywne: rosną szybciej niż 
rozmiary produkcji. Koszt jednostkowy w takim 
przypadku jest wielkością rosnącą wraz ze 
wzrostem skali produkcji. Współczynnik 
zmienności tych kosztów przyjmuje wartości  
V > 1. 
 



Podział kosztów zmiennych c.d. 

• Koszty zmienne degresywne wraz ze wzrostem 
produkcji określona pozycja kosztów wzrasta, ale 
w mniejszym stopniu niż produkcja.  Koszt 
jednostkowy jest wówczas wielkością  w małym 
stopniu malejącą pod wpływem wzrostu produkcji  
np. koszty płac pracowników zatrudnionych w 
akordzie prostym. 0 < V < 1. 

• Koszty zmienne regresywne to koszty, które 
obniżają się w miarę wzrostu produkcji. Koszt 
jednostkowy w tej grupie kosztów zmniejsza się 
pod wpływem zmniejszenia produkcji, V ≥ 0. 





Klasyfikacją kosztów dla potrzeb 

podejmowania decyzji  

• koszty znaczące (istotne) i nieistotne, 

• koszty zaangażowane i niezaangażowane, 

• koszty utraconych korzyści . 



Koszty istotne i nieistotne: 

Koszty istotne takie koszty przyszłe, które 

mają wpływ na wybór decyzji i różnią się 

rodzajem albo wielkością w 

poszczególnych wariantach działania. Są to, 

więc koszty, których można uniknąć.  

Koszty nieistotne nie mają żadnego wpływu 

na wybór przyszłych wariantów działania, a 

stanowią je te same koszty nie mające 

wpływu na podjęcie decyzji. 



Proces wyodrębniania kosztów 

istotnych 

Koszty Istotne

Identyfikacja

wszystkich

kosztów

związanych

z daną sytuacją

decyzyjną

Eliminacja

kosztów

poniesionych

Eliminacja

kosztów

identycznych we

wszystkich

wariantach



Koszty zaangażowane i zapadłe 

• Koszty zaangażowane stanowią koszty poniesione 

w przeszłości oraz koszty, co, do których podjęto 

już zobowiązania na przyszłe działania. Są to, 

więc koszty, których nie da się uniknąć i z tego 

względu są one traktowane jako nieznaczące z 

punktu widzenia podejmowanych decyzji.  

• Koszty zaś zależne od wcześniejszych decyzji, 

których w bieżącym lub przyszłym okresie nie 

można zmienić, są nazwane kosztami zapadłymi  



Koszty utraconych korzyści 

• stanowią miarę korzyści, które mogą być 
utracone lub, których trzeba będzie wyrzec 
się w sytuacji ograniczonych zasobów, 
kiedy wybór jednej możliwości działania 
wymaga rezygnacji z innych. Wysokość 
tych kosztów jest wielkością hipotetyczną. 
Koszty utraconych korzyści i koszty z 
oszczędności stanowią dwie strony tego 
samego medalu 

 



Koszty bezpośrednie i pośrednie 

• Koszty bezpośrednie to takie koszty, co do 

których istnieje jednoznaczne przypisanie 

do jednostki rozliczeniowej, 

• Koszty pośrednie to takie koszty których 

nie można jednoznacznie przypisać do 

jednostki rozliczeniowej ( klucz 

podziałowy) 



Klucz podziałowy (rozliczeniowy) 

 

• Wielkość,  która w sposób rzeczywisty 

określa umowny związek między podstawa 

rozliczenia a kosztami  podlegającymi 

rozliczeniu. narządzie matematyczne. 



BUDŻETOWANIE – proces obejmujący stosowanie 

różnych metod i technik związanych z 

przygotowaniem, realizacją i kontrolą budżetu. 

Metoda bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, 

określająca zasady planowania i wykorzystania 

środków finansowych w celu efektywnego 

wykonania zadań. 

 

BUDŻET – termin pochodzący od łacińskiego słowa 

„bulga” – torba do zbierania dochodów. 

Popularnie - zestawienie dochodów i wydatków w 

pewnym odcinku czasowym. 



KALKULACJA 

 Polega na obliczeniu ogólnej sumy   

kosztów przypadających na przedmiot 

kalkulacji oraz ustaleniu kosztu 

jednostkowego  z wykazaniem 

struktury kosztów. 



PRZEDMIOT KALKULACJI  

• jednostka wyrobu, 

• usługa , 

• towar, 

• zlecenie produkcyjne , 

• asortyment wyrobów 

wyrażony: 

[ m, kg, szt. lub jednostki umowne np.: tonokilometr, 

roboczogodzina, osobodzień i inne] 



Podział ze względu na czas 

kalkulacji 

• Kalkulacja wstępna 

• Kalkulacja wynikowa 

 Porównanie obu kalkulacji stwarza 

możliwość obliczenia różnic  między 

kosztami przewidywalnymi a rzeczywistymi 



Cechy 

kalkulacji 

Kalkulacja wstępna Kalkulacja wynikowa 

czas przed rozpoczęciem 

produkcji 

po rozliczeniu kosztów 

okresu 

sprawozdawczego 

podstawa 

ustalania 

kw 

normy ilościowego 

zużycia czynników 

produkcji 

rzeczywista wielkość i 

struktura kosztów 

nazwy planowa lub 

ofertowa 

kosztu rzeczywistego, 

końcowa, 

sprawozdawcza 



Zadanie kalkulacji  

 Ustalenie kosztu wytworzenia 

produktu, który obejmuje koszty 

pozostające w bezpośrednim związku z 

danym produktem oraz uzasadnioną 

część kosztów pośrednio związanych  

z wytworzeniem tego produktu. 



Klucz podziałowy (rozliczeniowy) 

 

 Wielkość,  która w sposób rzeczywisty 

określa umowny związek między podstawa 

rozliczenia a kosztami  podlegającymi 

rozliczeniu (narządzie matematyczne). 



Wybór metody kalkulacji 

uzależniony jest od: 

1. Rodzaju wytwarzanego produktu 

2. Procesu technologicznego 



Kalkulacja podziałowa 

 Polega na grupowaniu kosztów  

wytworzenia określonych produktów i 

ustaleniu  kosztu jednostkowego.: dzieląc 

poniesione koszty przez ogólną liczbę  

jednostek kalkulacyjnych. 

 

ze współczynnikiem  prosta 



Kalkulacja podziałowa prosta 

 Przy produkcji masowej  lub 
wieloseryjnej, w której wytwarza się 
jeden nieskomplikowany produkt lub 
usługę np.: kopalnie, elektrownie, 
cementownie, przedsiębiorstwa 
transportowe. 

kj = K/P 
K- całkowite koszty okresu 

P- wielkość produkcji wyrażona w 
jednostkach naturalnych 



Zadanie 1 

 

 Wytwórnia opakowań wytwarza jeden typ 
koncentratów. Remanent początkowy  produkcji w 
toku wynosił 1800 zł, a koszty okresu wynosiły  
15 200 zł . W ciągu  okresu przekazano do 
magazynu  160 gotowych koncentratów, ponadto 
wytworzono 20 koncentratów zawansowanych w 
50 % 

Polecenie do wykonania: 

•  Dokonać kalkulacji uwzględniając procent 
zaawansowania produkcji  

 



Kalkulacja podziałowa ze 

współczynnikiem 

 Stosowna jest w jednostkach 
gospodarczych produkujących masowo 
różne wyroby, używających do tego celu 
tych samych surowców, urządzeń 
produkcyjnych  oraz takich samych lub 
podobnych procesów technologicznych. 
np.: artykuły chemiczne, nawozy 
sztuczne, ceramika budowlana, skóry, 
wyroby szklane, plastikowe, spirytusowe, 
kosmetyki itp.. 



Istota 

 Polega na sprowadzeniu kosztów różnych 
wyrobów  do wspólnego mianownika 
przez przeliczenie ich za pomocą 
współczynników na jednorodne (umowne) 
przedmioty kalkulacji (biorąc pod uwagę 
istotny wpływ na wysokość kosztów) np.: 
masa wyrobów dla kosztów zużycia  
materiałów bezpośrednich, czas obróbki 
dla kosztów przerobu. 



Etapy 

1. Suma kosztów poniesionych w okresie 

2. Ilość wyprodukowanych wyrobów 

3. Współczynnik dla każdego wyrobu 

4. Łączna ilość jednostek przeliczeniowych 

5. Suma poniesionych kosztów przekrojowo 

6. Koszt wytworzenia jednostki 

przeliczeniowej 

7. Rzeczywisty koszt wytworzenia 



Zadanie 2 

  Zakład stolarki budowlanej wytwarza z tych samych 
materiałów 3 typy drzwi stosując ten sam proces 
technologiczny. W okresie sprawozdawczym 
wyprodukowano: 
– -10 drzwi typu ”M” zużywając 2 m2 drewna i 10 godzin na 1 

sztukę, 

–  -5 sztuk typu „W” zużywając 6 m2 drewna i 20 godzin na 1 
sztukę, 

– -30 sztuk typu „N” zużywając 4 m2 drewna i 5 godzin na 1 sztukę. 

  Koszty wytworzenia  w danym okresie wynosiły 95 500 zł 
w tym koszty zużycia  materiałów 25 500 zł. 

Polecenie do wykonania: 

•  Ustalić koszt jednostkowy poszczególnych typów drzwi, 
zakładając , że koszty zużycia materiałów  rozlicza się 
stosując współczynnik proporcjonalnie  do zużycia  
drewna, a pozostałe koszty – do pracochłonności. 



Kalkulacja doliczeniowa  

 Stosuje się ją w przedsiębiorstwach 

wytwarzających produkcje małoseryjną  lub 

różnorodną produkcję masową (odrębne 

kalkulowanie każdego z góry określonego , 

przedmiotu kalkulacji) np.. wyrobu, usługi , 

zamówienia. Oblicz się indywidualny koszt 

przedmiotu kalkulacji. 



Warunki 

 1. Dokumentacja jest sporządzona w sposób  

umożliwiający określenie  kosztów 

bezpośrednich i pośrednich na 

poszczególne obiekty 

2. Jest zapewniony właściwy obieg 

dokumentów 

3. Ewidencja analityczna kosztów 

bezpośrednich jest prowadzona w sposób 

dokładny i szczegółowy 



Koszty bezpośrednie odnosi się wprost 

na właściwe podmioty kalkulacji, 

natomiast koszty pośrednie dolicza się 

za pomocą kluczy (podziałowych) 

rozliczeniowych (ważne jest, aby klucze 

były wielkościami określającymi 

umowny związek między podstawą 

rozliczenia a kosztami, które będą 

przedmiotem rozliczenia!!!!!!!!) 



Kalkulacja doliczeniowa  

zleceniowa  asortymentowa 

. 

przy produkcji 

jednostkowej   
przy produkcji 

wieloasorymentowej   



Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa 

 W przypadku produkcji małoseryjnej i 

jednostkowej, która nie powtarza się w 

długich odstępach czasu. Polega na 

wyodrębnianiu kosztów wytworzenia 

objętego oddzielnym zleceniem 

produkcyjnym. np.: seria, partia, 

sztuka, wyrobu , roboty, usługi, zespół 

części składowych, wyrobu gotowego. 

 



Zadanie 3 
 

 Przedsiębiorstwo produkujące elementy budowlane 
realizuje dwa zlecenia I wytwarza- 20 elementów 
ściennych, a w ramach zlecenia II- 10 stropów 
betonowych. W końcu okresu koszty bezpośrednie 
zlecenia I wyniosły - 7000 zł., a zlecenia II- 900 zł. Koszty 
wydziału „A” w wysokości 6 000 zł rozliczane są na 
zlecenia według liczby roboczogodzin, z których 100 
przypada na zlecenie I, a 50 – na zlecenie II. Koszty 
wydziału „B” w wysokości 3 200 zł. Rozlicza się 
proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich. 

• Polecenie do wykonania: 

 Dokonać kalkulacji, ustalając koszt jednego elementu 
ściennego i jednego stropu. 

 



Kalkulacja asortymentowa  

 W produkcji średnio- i wieloseryjnej. 

Umożliwia ona ustalenie kosztu 

jednostkowego produktów wytworzonych w 

danym okresie  bez względu  na liczbę 

otwartych zleceń produkcyjnych. Wymaga 

dokonywania okresowej inwentaryzacji 

produkcji niezakończonej oraz stosowania 

metod jednolitych zasad wyceny. 



Zadanie 4 

  W spółce SAK są dwa wydziały produkcyjne: tkalnia i farbiarnia. 
Koszty wydziałowe tkalni ( 6 600 zł) rozlicza się proporcjonalnie 
do czasu pracy krosien ( maszynogodziny) natomiast farbiarni  
( 4200zl) do płac bezpośrednich. |Spółka wytwarza trzy 
asortymenty tkanin. Koszty bezpośrednie asortymentu: 

• A wynoszą 5 000 zł, w tym płace bezpośrednie 1000 zł, 

• B wynoszą 6 200 zł, w tym płace bezpośrednie 2000 zł, 

• C wynoszą 8 000 zł, w tym płace bezpośrednie 3000 zł, 

 W ciągu okresu wytworzono 4000 m tkanin y asortymentu a 
zużywając 700 mgodz., 2000 m tkaniny asortymentu B zużywając 
500 mgodz. i 6000 m asortymentu C zużywając 300 mgodz.. 

• Polecenie do wykonania: 

Dokonać kalkulacji, ustalić koszt jednego m tkaniny A, B, C.. 



• procesu technologicznego  

• rodzaju wytwarzanego produktu 

Wybór odpowiedniej metody 

kalkulacji uzależnia się : 



Kalkulacja fazowa (procesowa) 

 

Ma zastosowanie w produkcji masowej i 

wieloseryjnej 

W produkcji w przechodzących po sobie 

kolejnych fazach. np: artykuły spożywcze, 

cukiernicze, włókiennicze, odzieżowe , 

budowlane, itp..  



Pytania 

1. Zdefiniować pojęcia rachunkowości zarządczej, 
rachunku kosztów itp.. 

2. Omówić kryteria i klasyfikacje  kosztów w różnych 
układach 

3. Wymienić zasady, etapy i kierunki rozliczeń kosztów 

4. Omówić kalkulacyjny rachunek kosztów: istota, 
przedmiot i zadnia kalkulacji. 

5. Omówić modele rachunku kosztów i kryteria ich 
klasyfikacji. 

6. Omówić rachunek kosztów zmiennych z jego zaletami i 
wadami  

 



c.d. 
7. Omówić rachunek kosztów pełnych z jego 

zaletami i wadami. 

8. Omówić rachunek kosztów działań z jego 
zaletami i wadami. 

9. Scharakteryzować inne modele rachunków 
kosztów: docelowych, jakości, ciągłego 
doskonalenia. 

10. Analiza wrażliwośći w progu rentowności ( 
DOL) 

11. Na czym polegają decyzje cenowe? 

12. Scharakteryzować krótkookresowe rachunki 
decyzyjne. 

 



Rachunek kosztów działań proponowany przez 

autorów 

• Wyszczególnienie działań wykonywanych w analizowanym 

szpitalu (w każdym dziale): 

– Krok 1 – Analiza biznesowa 

• Rozmowy w działach przeprowadzone przez pracowników obszaru 

funkcjonalnego mające na celu zdefiniowanie listy działań 

• Identyfikacja działań oraz ilości kluczowych nośników transakcyjnych wg działań 

• Przegląd i zatwierdzenie informacji przez menedżerów działów 

– Krok 2 – Integracja systemu 

• Pobranie określonej ilości nośników z kluczowych systemów finansowych i 

operacyjnych 

• Załadowanie danych o ilościach nośników i kosztów 

 



Rachunek kosztów działań proponowany przez 

autorów 

• Wyszczególnienie działań wykonywanych w analizowanym 

szpitalu (w każdym dziale): 

– Krok 1 – Analiza biznesowa 

• Rozmowy w działach przeprowadzone przez pracowników obszaru 
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• Identyfikacja działań oraz ilości kluczowych nośników transakcyjnych wg działań 

• Przegląd i zatwierdzenie informacji przez menedżerów działów 

– Krok 2 – Integracja systemu 

• Pobranie określonej ilości nośników z kluczowych systemów finansowych i 

operacyjnych 

• Załadowanie danych o ilościach nośników i kosztów 

– Krok 3 – Opracowanie modelu 

• Utworzenie modelu operacji działów i działań 

• Rozliczenie kosztów wynikających w wykorzystania zasobów na działania za 

pośrednictwem poszczególnych działów 



Model rachunku kosztów działań 

• W rachunku kosztów działań koszty są przyporządkowane do działań  

w sposób bezpośredni i pośredni 

• Koszty bezpośrednie– są przypisywane do działań na podstawie 

dokumentów źródłowych 

• Koszty pośrednie – są alokowane między działania na podstawie 

nośników zasobów, wyrażający stopień zapotrzebowania działań na 

określone zasoby, np. liczba rbh, etatów, moc odbiorników energii (kWh), 

powierzchnia pomieszczeń. 

• Opracowanie macierzy zależności „zasoby-działania”, która pozwala 

określić wartość zużycia zasobów przez poszczególne działania 
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Model rachunku kosztów działań 



Model rachunku kosztów działań 

• W rachunku kosztów działań koszty są przyporządkowane do działań w 

sposób bezpośredni i pośredni 

• Koszty bezpośrednie– są przypisywane do działań na podstawie 

dokumentów źródłowych 

• Koszty pośrednie – są alokowane między działania na podstawie 

nośników zasobów, wyrażający stopień zapotrzebowania działań na 

określone zasoby, np. liczba rbh, etatów, moc odbiorników energii (kWh), 

powierzchnia pomieszczeń. 

• Opracowanie macierzy zależności „zasoby-działania”, która pozwala 

określić wartość zużycia zasobów przez poszczególne działania. 

• Ustalenie kosztów działań poprzez dążenie do uproszczenia procedur 

obliczeniowych przez zmniejszenie liczby działań. 

• Opracowanie macierzy zależności „działanie-produkty”.  



Model rachunku kosztów działań 
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w sposób bezpośredni i pośredni 
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określić wartość zużycia zasobów przez poszczególne działania. 

• Ustalenie kosztów działań poprzez dążenie do uproszczenia procedur 

obliczeniowych przez zmniejszenie liczby działań. 

• Opracowanie macierzy zależności „działanie-produkty”.  



Model rachunku kosztów działań 



Wnioski 

Przewaga rachunku kosztów działań nad tradycyjnym rachunkiem 

kalkulacyjnym kosztów: 

– Ustalenie kosztów produktu poprzez wiązanie z produktem tylko tych 

kosztów, które wynikają z działań w rzeczywistości podejmowanych 

do tego produktu. 

 

 

Zalety wdrożenia rachunku kosztów działań: 

– Lepsze zarządzanie zakładem 

– Dostarczanie informacji o  kosztach leczenia pacjentów na oddziałach 

oraz w poradni – karta przetargowa w negocjacjach z NFZ. 



BUDŻET – 4 znaczenia 

 Plan działalności firmy 

Zbiór zadań przyjętych do realizacji, 

Zbiór rzeczowo-finansowych planów odnoszących 
się do poszczególnych obszarów działalności 
przedsiębiorstwa, 

 Preliminarz (plan finansowy jednostki budżetowej 
ustalający osobno dochody i wydatki bez 
wzajemnego ich bilansowania) wielkości 
ekonomicznych 



BUDŻET w finansowym ujęciu –  

PLAN FINANSOWY 

 

BUDŻET w szerokim ujęciu – plan 

przyszłości dotyczący obszaru: 

 rzeczowego, 

 osobowego, 

 finansowego. 



Budżet powinien odpowiadać na 

następujące pytania: 

Kto? 

Co? 

Kiedy? 

Za ile? 

W jakim celu? 

 



Rodzaje budżetów: 

 wg kryterium podmiotowego: 

 budżet Państwa, 

 budżet gminy, 

 budżet domowy, 

 budżet podmiotu gospodarczego. 

 wg kryterium dziedzinowego: 

 budżet projektu, 

 budżet sprzedaży, 

 budżet produkcji, 

 budżet reklamy. 



Dlaczego sporządzamy budżety? 

Dla koordynacji działań (powiązanie działań 
poszczególnych komórek organizacyjnych 
zmierzających do osiągnięcia jednego wzajemnie 
skorelowanego celu oraz upewnienia się, że 
działania te wzajemnie się harmonizują) 

Dla ustalenia zachowań, aby były zgodne z 
wytyczonymi przez organizację kierunkami  

Dla wspomagania sterowania działalnością 
poprzez stworzenie mechanizmu zarządzania i 
kontrolowania (analizowanie odchyleń) 

Dla oceny pracy za pomocą jasnego i 
przejrzystego kryterium wykonania budżetu. 



BUDŻETOWANIE – metoda 

zarządzania przedsiębiorstwem 

proces obejmujący całokształt działań 

zarządczych ukierunkowanych na uzyskanie 

zamierzonych efektów ekonomicznych w 

przedsiębiorstwie, mający charakter 

porządkujący i systematyzujący. 

Wprowadza możliwość rozwoju systemu 

planów i kontroli integrujących całą 

działalność firmy. 



Wymóg budżetowania - techniki 

zarządzania motywujące pracowników 

Zarządzanie przez cele, 

Zarządzanie przez delegowanie uprawnień, 

Zarządzanie przez wyjątki, 

Zarządzanie przez wyniki (rezultaty). 



ZASADY BUDŻETOWANIA: 
Równowagi (powiązanie dochodów z wydatkami, 

przyjmuje się, że równowaga jest zachowana, jeżeli 
wydatki nie przewyższają dochodów), 

 Jedności (zapewnienie przejrzystości budżetu i 
dostrzeżenie współzależności wpływów z wydatkami 
poprzez ich ujmowanie w formie jednego dokumentu lub 
za pomocą spójnego systemu zestawień), 

 Szczegółowości (ujmowanie różnorodnych pozycji wraz z 
opisem odpowiadającym na pytanie (co skąd, dlaczego), 

Powszechności i zupełności (ujęcie wszystkich pozycji 
bez jakichkolwiek wyłączeń i potrąceń), 

 Jawności (oczywiście nie całkowitej, aby poznać opinie 
niższego szczebla). 



Budżetowanie a planowanie 

PLANOWANIE 
(ustalenie celów dalszych lub 

bliższych oraz środków ich realizacji) 

Planowanie 

strategiczne 

 (cele dalsze) 

Planowanie operacyjne 

(krótkookresowe) (cele bliższe, 

plany dokładnie określone noszące 

nazwę budżetu) 



Budżetowanie a planowanie 

STRATEGIA 

Cele, plany 

działania 

Budżetowanie proces przekładania strategii na działania 



Budżetowanie a planowanie 

Budżetowanie jest metodą zarządzania polegającą na 
przekształceniu długookresowych celów na 
jednoroczne i krótsze plany. W procesie tym 
następuje dezagregacja i dematerializacja 
nadrzędnych celów firmy mających z reguły 
postać opisową i jakościową, na krótkookresowe i 
do tego mierzalne, a co za tym idzie podlegające 
kontroli, plany operacyjne poprzez określenie 
wydatków i wpływów. Następuje tutaj 
konkretyzacja w zakresie alokacji zasobów firmy 
poprzez zarządzanie operacyjne potencjałem 
rzeczowym, ludzkim i finansowym. 



Cel podstawowy budżetowania 

Dyscyplinowanie i kontrola wydatkowania 

środków finansowych stanowiących 

element kreowania działalności 

proefektywnościowej oraz dyscyplinowania 

czasu realizacji zadań. 



Cele krótkookresowe 

 Poprzez określenie sposobu zarządzania 
wpływami i wydatkami poprawa płynności 
finansowej, 

Kontrola poziomu zysku operacyjnego poprzez 
bieżący monitoring wpływów i wydatków, 

Obniżenie ryzyka i niepewności działalności 
gospodarczej, 

 Szczegółowe zdefiniowanie obowiązków i zadań 
cząstkowych (mechanizmów o charakterze 
samoregulacyjnym) poprawia sprawność 
organizacyjną przedsiębiorstwa. 

 



Cele średniookresowe 

• Doskonalenie norm pracochłonności i 

zużycia materiałów (rozwój systemu 

informacyjnego, zaplecza 

dokumentacyjnego), 

• Stabilizacja finansowa poprzez redukcję 

ryzyka, poprawę płynności, zmniejszenie 

kosztów. 



 Cele długookresowe 

• Wzrost zaufania do firmy w wyniku 

terminowości realizacji umów oraz 

dyscyplinę produkcji i zaufania. 

• Poprzez poszerzenie kręgu pracowników 

uczestniczących w procesie decyzyjnym 

zmiany w motywacjach pracowników. 



Funkcje (zadania) budżetowania 

• Sterowania 

• Optymalizacyjna, 

• Motywacyjna, 

• Równowagi 

ekonomicznej, 

• Kontrolna 

• Planistyczna, 

• Koordynacyjna, 

• Symulacyjna, 

• Zarządcza, 

• Informacyjna 

 



Efekty budżetowania 

Bezpośrednie 

– Umożliwiają realizację skutecznej kontroli 

– Poprawa wyniku finansowego poprzez oszczędność 
kosztów, 

– Wzrost zdolności produkcyjnych poprzez skrócenie 
cyklu produkcyjnego, 

– Ujawnienie rezerw czynników produkcji, 

– Wzrost produktywności poszczególnych czynników 
produkcji, 

– Obniżenie zaangażowania kapitału obrotowego, 

– Wzrost wynagrodzeń załogi. 



Efekty budżetowania 

 Pośrednie 

– Usprawnienie zarządzania, 

– Bieżące monitorowanie 

– Poprawa jakości pracy, 

– Wzrost motywacji pracowników, 

– Wzrost poziomu zorganizowania przedsiębiorstwa 

– Obniżenie ryzyka w różnych obszarach, 

– Wzrost zaufania kredytodawców i wierzycieli. 



WADY 

Ograniczają elastyczność. Stosowane są w sposób 

nadmiernie sztywny. Mogą prowadzić do 

niezauważenia zmian warunków 

usprawiedliwiających korektę budżetu. 

Opracowanie budżetu, jak również jego korekta 

jest czasochłonna, 

Mogą ograniczać skłonność do innowacji i 

wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie. 



Kontrola wykonania zadań  

• Jest zestawieniem rzeczywistego poziomu 

wykonania zadań ( kosztowych, 

rzeczowych, ilościowych  z planem). 

• Wyniku czego ustala się przyczyny 

odchyleń oraz poszukuje się sposobów ich 

eliminacji. 

 



Przedział odchyleń 

• jest średnim błędem szacowania 
parametrów równania regresji, pokazujący, 
o ile przeciętnie różnią się wartości 
empiryczne, które posłużą do wyznaczania 
parametrów równania kosztów, od wartości 
obliczonych na podstawie równania 

• dla ustalenia granic tolerancji powinno się 
wykorzystywać statystyczne miary 
zmienności lub stałą wielkość procentową,  



Granice tolerancji i odchylenia  

górna granica tolerancji

dolna granica tolerancji

momenty kontrolne

odchylenie wymagające

dokładnej analizy

odchylenie nie wymagające

dokładnej analizy



   W miarę upływu czasu i nabycia 

doświadczeń planistycznych oraz 

usprawniających, które mogą 

zapobiegać powstawaniu odchyleń, 

powinno dążyć się do zwężania 

przedziału tolerancji. Odchylenia 

powinny zostać również podzielone na 

zależne (kontrolowane przez 

kierownika) i niezależne (nie 

kontrolowane).  



Cele polityki cenowej 

 

• Kształtowanie poziomu sprzedaży, 

• Kształtowanie poziomu zysku, 

• Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, 

• Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, 

• Przetrwanie na rynku. 

2/30 



Decyzje cenowe 

Ceny, które są oparte na kosztach i nie mają 
odniesień do czynników rynkowych, 
nazywane są „cenami bazującymi na 
kosztach". Wymienia się cztery typy takich 
cen, odpowiadające określonym kosztom i 
wymaganiom związanym z zyskiem: 

 

– cena minimalna, 

– cena progu rentowności, 

– cena docelowa, 

– cena z narzutem  3/30 



Cena minimalna 

koresponduje z bezpośrednimi kosztami zmiennymi. Jest to 

cena, która pokrywa tylko wartość odtworzenia produktu 

i zakłada zerową marżę brutto. 

Cena minimalna = bezpośrednie koszty zmienne. 

Ta koncepcja cen jest użyteczna do negocjowania 

wyjątkowych zamówień lub do stosowania rabatów dla 

tzw. drugiego rynku, kiedy firma ma niewykorzystane 

zdolności produkcyjne i możliwość sprzedaży produktu 

na nowym rynku, tak że nie wpłynie to na sprzedaż na jej 

głównym rynku  
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Cena progu rentowności  

pokrywa koszty stałe i bezpośrednie koszty 
zmienne przy założonej wielkości sprzedaży.  

Cena progu rentowności  = kz + KS/X 

– gdzie X oznacza zakładaną wielkość sprzedaży.  

Ceny progu rentowności są zwykle kalkulowane 
dla różnych poziomów wielkości sprzedaży, 
które określają rozpiętość cen minimalnych. 
Cena progu rentowności zależy od rozmiarów 
sprzedaży i jest powiązana tylko z kosztami 
całkowitymi dla danego poziomu sprzedaży. 
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Cena docelowa  

obejmuje, oprócz zmiennych kosztów bezpośrednich i 
kosztów stałych, zysk niezbędny do osiągnięcia 
„normalnego" wskaźnika zwrotu (r) od zainwestowanego 
kapitału (J). Cena ta jest także kalkulowana  z 
uwzględnieniem zakładanego poziomu sprzedaży. 

cena docelowa = kz + KS/X + rJ/ 
gdzie J oznacza zainwestowany kapitał, a r wskaźnik 

zwrotu uznany za zadowalający lub normalny. Podobnie 
jak cena progu opłacalności, cena docelowa zależy od 
rozmiarów zakładanej sprzedaży  
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Cena z narzutem  

ustalana jest przez dodawanie standardowego 

narzutu do ceny progu rentowności.  

cena z narzutem = cR / (1-pożądany narzut) 

Ta metoda kształtowania cen, popularna ze 

względu na prostotę, ignoruje popyt i 

konkurencję. Będzie właściwa tylko wtedy, 

kiedy pożądany poziom sprzedaży może być 

osiągnięty. 
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Podstawowe czynniki kształtowania cen 

CENY 

KOSZTY 

KLENT KONKURENCJA 

RYNEK 

PRZEDSIĘBIORS

TWO 
8/30 



Rachunek kosztów docelowych 

 to metoda zarządzania kosztami nowego 

produktu, która przy cenie narzuconej 

przez rynek, pozwala na osiągniecie 

wymaganej marży zysku. 

 

Cena – oczekiwana marża zysku = koszt 

docelowy 
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Koszt docelowy 

  

maksymalny dopuszczony jednostkowy 

koszt produktu, jaki może zostać 

poniesiony przy uwzględnieniu 

wszystkich kosztów, jakie wystąpią w 

cyklu życia produktu. 
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Rachunek kosztów docelowych 

W rachunku kosztów docelowych przyjmuje 

się, że cena jest narzucona przez rynek, jest 

ona pochodną elementów: 

 

• Atrybuty produktu – jakość i funkcjonalność 

• Wizerunek produktu i przedsiębiorstwa – 

silna i rozpoznawalna marka 

• Relacje z klientami – wygodny i sprawny 

serwis 
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Etapy rachunku kosztów docelowych 

W jaki sposób 

chcemy dostarczać 

klientowi nową 

wartość? 

Jakie przychody 

możemy osiągnąć? 

Jakie marże musimy 

wypracować? 

Ile wynosi koszt 

docelowy? 

Jaki koszt jesteśmy 

w stanie osiągnąć? 

Zaprzestanie 

Produkcja 

Czy koszt 

docelowy został 

osiągnięty? 

Czy możemy 

osiągnąć koszt 

docelowy?  

TA

K 

TA

K 

NIE 

NI

E 
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Etapy rachunku kosztów 

docelowych 

 

1. Ustalenie kosztu docelowego 

 

2. Ustalenie kosztu możliwego do 

osiągnięcia 

 

3. Podjęcia działań mających na celu 

osiągnięcie kosztu docelowego 
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Ustalenie kosztu docelowego 

  

jest to różnica pomiędzy możliwą do 

osiągnięcia ceną a oczekiwaną marżą. 

 

Możliwa do osiągnięcia cena to średnia cena, 

jaką jest w stanie uzyskać przedsiębiorstwo w 

całym cyklu życia produktu, przy założonym 

udziale w rynku. 
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Przykład 1 

 

Przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić 

do sprzedaży nowy szampon do 

włosów marki X. Badania dostarczyły 

następujących informacji: 
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Przykład 1 

• Rynek na nowy typ szamponu do włosów to ok. 5 
milionów klientów 

• 20% klientów będzie świadomych istnienia 
produktu 

• 50% klientów świadomych istnienia produktu 
zdecyduje się co najmniej raz spróbować nowego 
szamponu 

• Średnia ilość nabytych szamponów przez osoby, 
które chociaż raz dokonają zakupu wyniesie 2 
sztuki rocznie 16/3
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Przykład 1 

Planowana roczna wielkość sprzedaży: 

 

5000 000 x 20% x 50% x 2 szt. =  

1000 000 sztuk 
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Oczekiwana marża  

To średnia marża jakiej oczekuje się na 

sprzedaży każdej sztuki nowego produktu.  

 

Dwa podejścia: 

• Oparte o rentowności sprzedaży 

• Oparte o rentowność zaangażowanych 

aktywów  
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Oparte o rentowności sprzedaży 

Marża ustalona jest jako procent od sprzedaży. 

Przykład 2: 

• Cena możliwa do osiągnięcia 10 zł 

• Oczekiwana rentowność 20% 

 

Oczekiwana marża wynosi 2 zł (10zł x20%) 
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Oparte o rentowność zaangażowanych 

aktywów 

Stosujemy miernik ROI (stopa zwrotu)  

 

Oczekiwana stopa zwrotu ustalana jest 

jako procent od aktywów 

zaangażowanych w nowy produkt w 

całym cyklu życia.  

20/3

0 



Przykład 3 

Przedsiębiorstwo produkuje sprzęt elektroniczny, 

planuje wprowadzenie na rynek słuchawek 

bezprzewodowych.  

 

Przewidywany popyt w okresie 2 lat wyniesie 100 

000 szt. Średnia cena możliwa do osiągnięcia to 

150 zł. Przewidywane zaangażowane aktywa o 

średniej wartości 3 500 000 zł. Oczekiwana stopa 

zwrotu (ROI) to 50%. 21/3
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Przykład 3 

Przedsiębiorstwo osiągnie zakładaną stopę 

zwrotu jeżeli wynik na sprzedaży w okresie 

dwóch lat wyniesie 1 750 000zł (3 500 000 x 

50%). Oznacza to, że każda sztuka produktu 

musi przynieść marżę w wysokości 17,5.  

Koszt docelowy wynosi więc 132,5zł (150 – 

17,5).  
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Ustalenie kosztu możliwego do osiągnięcia 

  

to przeciętny koszt jednostkowy 

produktu obejmujący koszty 

opracowania, wyprodukowania, 

dystrybucji, obsługi posprzedażnej i 

wycofania produktu. 
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Rachunek kosztów cyklu życia produktu 

Produkt istniejący na rynku przechodzi przez 

kilka faz swojego życia, z których każda 

różni się intensywnością wzrostu sprzedaży, 

te fazy to: 

• Faza wprowadzania produktu na rynek 

• Faza wzrostu 

• Faza dojrzałości 

• Faza spadku 
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Cykl życia produktu 
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Koszty w cyklu życia produktu 

A 
B 

Faza 

przedprodukcyjna 

Faza produkcyjna Faza 

poprodukcyjna 

100

% 

70-

80% 

Linia A – koszty 

zapadłe  

Decyzja o ich 

podniesieniu już została 

podjęta 
Linia B – koszty 

poniesione  

Wykazywane w 

rachunku zysków i strat 

współmiernie do 

osiągnięcia przychodów 26/3
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Przykład 4 

Z planowanych do sprzedaży w ciągu 2 lat 100 000szt. 

Słuchawek bezprzewodowych, przedsiębiorstwo 

zamierza sprzedać 30 000szt. w roku 2003 i 70 000szt. 

w roku 2004. 

Prace nad produktem rozpoczynają się 1 lipca 2002r, a 

jego wdrożenie do sprzedaży planowane jest 1 

stycznia 2003r. W roku 2005 konieczne będzie 

wprowadzenie nowego modelu i zlikwidowanie 

zbędnych aktywów związanych z produkcją 

wycofywanego.  
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Przykład 4 

Planowane koszty związane z nowym modelem słuchawek 

bezprzewodowych są następujące: 

prace badawcze 1 300 000 

prace rozwojowe 500 000 

koszty produkcji                  (100 000szt. X 100zł) 10 000 000 

koszty dystrybucji                 (100 000szt. X 12zł) 1 200 000 

koszty napraw gwarancyjnych   (100 000szt. X 5zł) 500 000 

koszty likwidacji niewykorzystanych aktywów 500 000 



Przykład 4 

rodzaj kosztu 2002 2003 2004 2005 razem %kosztów 

Faza 

przedprodukcyjna 1 800 000 0 0 0 1 800 000 12,90% 

Prace badawcze 1 300 000           

Prace rozwojowe 500 000           

Faza Produkcyjna 0 3 360 000 7 840 000 0 11 200 000 80% 

produkcja   3 000 000 7 000 000       

dystrybucja i marketing   360 000 840 000       

Faza poprodukcyjna   125 000 250 000 625 000 1 000 000 7,10% 

naprawy gwarancyjne   125 000 250 000 125 000     

likwidacja aktywów       500 000     

razem koszty 1 800 000 3 485 000 8 090 000 625 000 14 000 000 100% 

koszt możliwy do 

osiągnięcia 18,00 34,85 80,90 6,25 140,00   


