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KARTA  MODU£U / KARTA PRZEDMIOTU 

Kod moduùu Z-EKON-049 

Nazwa moduùu Rachunkowo�ã zarz¹dcza 

Nazwa moduùu w jêzyku angielskim 
Management Accounting  

Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 

 

A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

Kierunek studio Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studio Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalno�ã Finanse przedsiêbiorstw 

Jednostka prowadz¹ca moduù Katedra Ekonomii I Zarz¹dzania 
Koordynator moduùu dr Edyta Pi¹tek 

Zatwierdziù: 
 

 
 

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Specjalno�ciowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

� semestr Semestr IV 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr Letni 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstêpne Podstawy rachunkowo�ci 
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Tak 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 6 
 

Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad Ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 12 - 10 6 - 
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia  dotycz¹ce rachunku kosztów wùasnych w 

podmiotach gospodarczych oraz charakterystykê mo¿liwo�ci jego wykorzystania do 

zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. W szczególno�ci w ramach wykùadów omówione zostan¹: 
istota rachunku kosztów wùasnych przedsiêbiorstw, podstawowe przekroje klasyfikacyjne 

kosztów wùasnych w podmiotach gospodarczych, tradycyjne systemy rachunku kosztów  

wùasnych (rachunek kosztów peùnych i rachunek kosztów zmiennych) i ich wykorzystanie w 
podmiotach gospodarczych, kalkulacja kosztów jednostkowych w systemie rachunku 

kosztów peùnych i zmiennych, ocena przydatno�ci tradycyjnych systemów rachunku kosztów 

dla potrzeb decyzyjnych, rachunek kosztów standardowych, rachunek kosztów cyklu ¿ycia 

produktu, rachunek kosztów dziaùañ, rachunek kosztów logistyki, rachunek 

odpowiedzialno�ci za koszty.  
 

 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Student ma wiedzê nt. podstawowych pojêã 

dotycz¹cych przedmiotu rachunek kosztów dla 

in¿ynierów tj: kosztów, metod kalkulacji, rodzajów 

kosztów, rodzajów rachunków kosztów  oraz 

rozumie jego êródùa i zastosowanie w obrêbie 

pokrewnych dyscyplin naukowych. 

 

w/p 

K_W01 
K_W09 
K_W14 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W08 

W_02 

Student ma wiedzê nt. zwi¹zku decyzji zarz¹dczych 

z powstaniem, rodzajem i wielko�ci¹ kosztów zna 

podstawowe analizy kosztów w przedsiêbiorstwie. w/p 

 
 

K_W13 
S1A_W03 
S1A_W07 

W_03 

Student ma podstawow¹ wiedzê na temat rodzajów 

rachunków kosztów i metod kalkulacji kosztów 

jednostkowych. w/p 
K_W14 S1A_W08 

W_04 

Student potrafi my�leã i dziaùaã w sposób 

przedsiêbiorczy okre�laj¹c wpùyw swoich decyzji 

gospodarczych na sytuacjê wielko�ã, strukturê  

kosztów przedsiêbiorstwa, szczególnie przez 

pryzmat wariantu kalkulacyjnego i porównawczego 

rachunku zysków i strat. w/p 

 
 

K_W16 
K_W08 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W08 
S1A_W11 

U_01 

Student potrafi pozyskiwaã  informacjê z zakresu 

ekonomii i organizacji integrowaã z rachunkiem 
kosztów, dokonywaã ich interpretacji, a tak¿e 

wyci¹gaã wnioski. 
w/p/l 

K_U11 

S1A_U01 
S1A_U04 
S1A_U06 

U_02 

Student potrafi wykorzystaã podstawowe metody 

rachunku kosztów do kalkulacji kosztu 

jednostkowego, zbudowaã bud¿et wydatków w 

oparciu o dane historyczne. w/p/l  
K_U01 S1A_U01 

U_03 

Student wykorzystuje zdobyt¹ wiedzê do 

rozstrzygania dylematów dotycz¹cych klasyfikacji 

kosztów ich zmian w stosunku do wielko�ci produkcji 

i osi¹ganych wyników krótko i dùugookresowych. w/p/l K_U03 
K_U11 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U04 
S1A_U06 

U_04 

Student potrafi samodzielnie zdobywaã wiedzê o 

ró¿nych rodzajach rachunku kosztów i rozwijaã 

swoje profesjonalne umiejêtno�ci korzystania z nich. w/p/l 
K_U12 S1A_U05 

K_01 
Student rozumie potrzebê staùego uzupeùniania 

wiedzy z rachunku kosztów. w/p K_K01 
K_K05 

S1A_K01 
S1A_K06 

K_02 Student potrafi my�leã o rachunku kosztów jako 
w/p 

K_K10 S1A_K04 
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narzêdziu, podlegaj¹cym ci¹gùej ewolucji i zmian¹ 

wynikaj¹cym z ewolucji metod zarz¹dzania 
S1A_K07 

K_03 

Student ma �wiadomo�ã roli absolwenta uczelni 
wy¿szej w procesie przekazywania wiedzy i 

ksztaùtowania pogl¹dów spoùeczeñstwa. w/p 
K_K10 

S1A_K04 
S1A_K07 

K_04 

Student ma �wiadomo�ã odpowiedzialno�ci za 

prawidùowe zastosowanie rachunku kosztów i jego 

wpùywie na wynik finansowy podmiotu oraz ma 
gotowo�ã podporz¹dkowania siê zasadom pracy w 

zespole i ponoszenia odpowiedzialno�ci za wspólnie 

realizowane zadania. w/p K_K01 
K_K05 

S1A_K01 
S1A_K06 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 

 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 Koszty wùasne podmiotów gospodarczych.                                                        

Istota kosztów. Podstawowe przekroje klasyfikacyjne  
i analityczne kosztów wùasnych przedsiêbiorstw.  Koszty wùasne a kategorie 
pokrewne (nakùad, wydatek, strata). Koszty w ocenie efektywno�ci 

przedsiêbiorstwa.  Koszty jako element procesu podejmowania decyzji 

zarz¹dczych.  

W_01 

W_02 

W_04 

W_05 

U_03 

K_01 

K_02 

2 Kalkulacja kosztów jednostkowych w systemie rachunku kosztów 

peùnych. 
Istota kalkulacji kosztu jednostkowego. Podstawowe metody kalkulacji. 
Kalkulacja podziaùowa  - jej odmiany i zastosowanie. Kalkulacja doliczeniowa 
� rodzaje i zastosowanie. Grupowanie kosztów w systemie ewidencyjnym 

przedsiêbiorstwa dla potrzeb kalkulacji doliczeniowej. Procedury rozliczania 
kosztów po�rednich. Strukturalizacja kosztów. Rachunek kosztów peùnych  
a rachunek wyników. Przydatno�ã rachunku kosztów peùnych do zarz¹dzania 

w przedsiêbiorstwie. 

W_01 

W_03 

U_02 

U_04 

K_02 

K_04 

3 Rachunek kosztów zmiennych.                                                                             
Charakterystyka kosztów staùych i zmiennych w przedsiêbiorstwie. Istota 

rachunku kosztów zmiennych. Analiza zmienno�ci kosztów. Rachunek 

kosztów zmiennych  a rachunek wyników. Wykorzystanie rachunku kosztów 

zmiennych do zarz¹dzania w przedsiêbiorstwie. Okre�lanie progu rentowno�ci 

przedsiêbiorstwa. 

W_02 

U_01 

4 Rachunek kosztów dziaùañ.                                                                                  

Geneza i istota rachunku kosztów dziaùañ. Zaùo¿enia metodyczne rachunku 

kosztów dziaùañ. Interpretacja i identyfikacja procesów w rachunku kosztów 

dziaùañ. Kalkulacja kosztów jednostkowych produktów w rachunku kosztów 

dziaùañ -  etapy kalkulacji. Obszary zastosowañ rachunku kosztów dziaùañ. 

Zalety i wady RKD.  

W_01 

5 Rachunek kosztów cyklu ¿ycia produktu.                                                           
Charakterystyka cyklu ¿ycia produktu. Istota rachunku kosztów cyklu ¿ycia 

produktu. Kategorie kosztów w cyklu ¿ycia produktu. Zasady kalkulacji 

kosztów cyklu ¿ycia produktu. 

W_05 

6 Rachunek kosztów logistyki.                                                                              

Istota logistyki. Procesy logistyczne w ujêciu funkcjonalnym. Koszty procesów 

logistycznych i ich struktura. Istota rachunku kosztów logistyki. Projektowanie 

W_01 

W_02 
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kosztów logistycznych. Wykorzystanie rachunku kosztów logistyki do 

zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.  
7 Rachunek odpowiedzialno�ci za koszty.                                                             

Bud¿etowanie jako narzêdzie zarz¹dzania. O�rodki (centra) 

odpowiedzialno�ci w systemie tworzenia bud¿etów. Podstawowe typy 

o�rodków odpowiedzialno�ci.  Procedura sporz¹dzania bud¿etów. Skùadniki 

systemu bud¿etów. Ewidencja obszarów odpowiedzialno�ci objêtych 

bud¿etowaniem. Analiza odchyleñ kosztów planowanych i kosztów 

wykonanych. Kontrola dziaùalno�ci centrów kosztowych.  

W_01 

W_02 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr zajêã 

ãw. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

   

   

   

   

 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 

Nr zajêã 

lab. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 Analiza porównawcza kosztów wùasnych podmiotów gospodarczych  w 

wybranych przekrojach klasyfikacyjnych.                                                         
W_01 

U_03 

K_01 

K_02 

2 Charakterystyka elementów skùadowych rachunku kosztów wùasnych 

przedsiêbiorstw. Identyfikacja systemów rachunku kosztów wùasnych. 
W_04 

U_01 

K_04 

3 Kalkulacja kosztów jednostkowych w systemie rachunku kosztów peùnych z 

wykorzystaniem kalkulacji podziaùowej i kalkulacji doliczeniowej.                                                                                               

W_03 

U_02 

4 Analiza kosztów staùych i zmiennych w przedsiêbiorstwie.     U_01 

5 Wyznaczanie progu rentowno�ci przedsiêbiorstwa. W_01 

6 Analiza odchyleñ kosztów rzeczywistych i standardowych  na wybranym 

przykùadzie. 
U_04 

7 Identyfikacja procesów w RKD. 
Kalkulacja kosztów jednostkowych produktów z wykorzystaniem rachunku 

kosztów dziaùañ.                                   

W_01 

8 Projektowanie rachunku kosztów logistyki � przykùad.                                                U_04 

9 Projektowanie bud¿etów dla wybranych o�rodków odpowiedzialno�ci W_01 

 
 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
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Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 
Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Kolokwium, Egzamin pisemny 

W_02 Kolokwium, Egzamin pisemny 

W_03 Kolokwium, Egzamin pisemny 

W_04 Kolokwium, Egzamin pisemny 

U_01 Kolokwium, Egzamin pisemny 

U_02 Kolokwium, Egzamin pisemny 

U_03 Kolokwium, Egzamin pisemny 

U_04 Kolokwium, Egzamin pisemny 

K_01 Egzamin pisemny, Dyskusja 

K_02 Dyskusja 

K_03 Dyskusja 

K_04 Kolokwium, Dyskusja 
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D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

Bilans punktów ECTS 
 Rodzaj aktywno�ci obci¹¿enie 

studenta 
1 Udziaù w wykùadach 12 h 
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach 6 
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3 
5 Udziaù w zajêciach projektowych 10h 
6 Konsultacje projektowe 20h 
7 Udziaù w egzaminie 2 h 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
53 h 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

2 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 40 h 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów  
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów 20 h 
15 Wykonanie sprawozdañ  
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 20 h 
18 Przygotowanie do egzaminu 20 h 
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 100 h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

4 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  153 godz. 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 6 ECTS 
24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 

Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 
6+10+20 

+20 =56 
25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

2 ECTS 

 

 

 
 

 

E. LITERATURA 

 

Wykaz literatury 

Wykùad: 

Literatura podstawowa: 

1.Edward Nowak, Robert Piechota, Marcin Wierzbiñski,  Rachunek kosztów w 

zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem, PWE, Warszawa 2004.  
2. Colin Drury, Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
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2002.  
3. Robert Piechota, Projektowanie rachunku kosztów dziaùañ, Wydawnictwo 

DIFIN, Warszawa 2005. 
4. Edward Nowak, Marcin Wierzbiñski, Rachunek kosztów. Modele i 

zastosowania. PWE, Warszawa 2010.  
 
Literatura uzupeùniaj¹ca: 
5. John A. Miller (wspóùpraca: Krzysztof Pniewski, Mariusz Polakowski), 

Zarz¹dzanie kosztami dziaùañ, WIG � Press, Warszawa 2000.  
6. R.S. Kaplan, R. Cooper, Zarz¹dzanie kosztami i efektywno�ci¹, Dom 
Wydawniczy ABC, Kraków 2000.  
7. Praca zbiorowa pod red. Teresy Kiziukiewicz, Zarz¹dcze aspekty 

rachunkowo�ci, PWE, Warszawa 2003.  
8. Robert S. Kaplan, Steven R. Anderson, Rachunek kosztów  dziaùañ sterowany 

czasem (TDABC � Time-Driven Activity-Based Costing), Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2008 
9. Praca zbiorowa pod red. Teresy Kiziukiewicz, Zarz¹dcze aspekty 

rachunkowo�ci, PWE, Warszawa 2003.  
10. R.S. Kaplan, R. Cooper, Zarz¹dzanie kosztami i efektywno�ci¹, Dom 
Wydawniczy ABC, Kraków 2000 
oraz artykuùy bie¿¹ce z czasopi�miennictwa ekonomicznego dotycz¹ce tematyki 

wykùadów 
Ãwiczenia: 

1. Praca zbiorowa pod red. Anny Karmañskiej, Rachunek kosztów i 

rachunkowo�ã zarz¹dcza. Pojêcia, problemy, zadania,  Wydawnictwo DIFIN, 
Warszawa 2004.  
2. Edward Nowak, Robert Piechota, Marcin Wierzbiñski, Rachunek kosztów w 

zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem,  PWE Warszawa 2004.  
3. Kazimierz Sawicki, Analiza kosztów firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2000       . 
4. Janina Wermut, Zbiór przykùadów z rachunkowo�ci zarz¹dczej z 

rozwi¹zaniami, O�rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdañsk 

2000. 
5. Praca zbiorowa pod red. Mieczysùawa Dobii, Zbiór zadañ z rachunkowo�ci 

zarz¹dczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.  
6. Praca zbiorowa pod red. Anny Kostur, Rachunek kosztów. Zbiór ãwiczeñ, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007. 
7. Jan Matuszewicz, Rachunek kosztów, Wydawnictwo Finans - Servis, 
Warszawa 2011. 
8. Matuszek Józef, Koùosowski Mariusz, Krokosz-Krynke Zofia, Rachunek 

kosztów dla in¿ynierów, PWE, Warszawa 2011 r. 
Witryna WWW 

moduùu/przedmiotu 
 

 

  
 

 


