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B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku przed-
miotów Specjalno�ciowy 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski  

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr Semestr VI 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim Semestr letni 

Wymagania wstêpne Rachunkowo�ã finansowa 

Egzamin  Tak 

Liczba punktów ECTS  5 

 
 
Forma prowadze-

nia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 30 15 - - - 
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Zapoznanie studentów z rachunkiem kosztów logistycznych w podmiotach gospodarczych 

oraz z mo¿liwo�ciami jego wykorzystania do zarz¹dzania ùañcuchami dostaw. W 
szczególno�ci przedmiot obejmuje takie zagadnienia, jak: identyfikacja kosztów 

logistycznych, przekroje strukturalne kosztów logistyki, elementy skùadowe kosztów logistyki,  

ewidencja kosztów w przedsiêbiorstwie dla potrzeb ustalania kosztów procesów 

logistycznych, kalkulacja jednostkowych kosztów logistycznych, analiza kosztów 

logistycznych, wpùyw kosztów logistycznych na  wynik finansowy i rentowno�ã 

przedsiêbiorstwa, wskaêniki kosztowe oceny procesów logistycznych w przedsiêbiorstwie. 
 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma pro-

wadzenia 

zajêã 

 

Odniesienie 

do efektów 

kierunkowych 

 

Odniesienie 

do efektów 

obszarowych 

 

W_01 

 

 

 

Ma podstawow¹ wiedzê na temat kosztów wùasnych 

podmiotów gospodarczych, w tym kosztów logi-
stycznych, ich struktury oraz czynników, determinu-
j¹cych ich poziom.   

wykùad 
ãwiczenia 

 

    K_W10 
K_W15 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W11 

W_02 

 

 

Zna podstawowe systemy rachunku kosztów wùa-
snych, w tym kosztów logistycznych, tradycyjne i 

nowoczesne metody kalkulacji kosztów jednostko-
wych oraz bud¿etowania kosztów.  

wykùad 
ãwiczenia 

    K_W08 
K_W14 

S1A_W08 
 

W_03 

 

 

Zna podstawowe metody analizy i oceny poziomu i 
struktury kosztów logistycznych oraz ich wpùywu na 

rentowno�ã przedsiêbiorstwa. 

wykùad 
ãwiczenia 

 

K_W08 
K_W14 

S1A_W08 

U_01 

 

 

 

 

Potrafi identyfikowaã i wyodrêbniaã  koszty logi-
styczne z kosztów wùasnych podmiotów gospodar-
czych, systematyzowaã koszty logistyczne ró¿nych 
typów procesów logistycznych, w tym kosztów ob-
sùugi klienta.  

wykùad 
ãwiczenia 

K_U03 
K_U13 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 
S1A-U06 

U_02 

 

 

 

 

Potrafi przeprowadziã proces kalkulacji jednostko-
wych kosztów logistycznych za pomoc¹ odpowied-
nio dobranej metody, zinterpretowaã otrzymane 

wyniki oraz oceniã poprawno�ã procedury oblicze-
niowej.  

 
ãwiczenia 

K_U05 
K_U13 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U06 
S1A_U07 

U_03 

 

 

 

Potrafi identyfikowaã i rozwi¹zywaã podstawowe 

problemy decyzyjne, dotycz¹ce efektywno�ci proce-
sów logistycznych w przedsiêbiorstwie, z wykorzy-
staniem informacji generowanych nieobligatoryjnie w 
systemie rachunkowo�ci zarz¹dczej oraz  z wyko-
rzystaniem  rachunku kosztów logistycznych.  

wykùad 
ãwiczenia 

 

K_U05 
K_U13 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U06 
S1A_U07 

K_01 

 

 

 

 

Rozumie potrzebê staùego uzupeùniania wiedzy 

z zakresu rachunku kosztów logistycznych w celu  
zmniejszania poziomu tych kosztów oraz poprawy 
efektywno�ci dziaùalno�ci podmiotów gospodar-
czych. 

wykùad 
ãwiczenia 

 
K_K01 S1A_K01 

K_02 

 

 

Identyfikuje i rozstrzyga problemy optymalizacji pro-
cesów logistycznych z wykorzystaniem rachunku 
kosztów. 

wykùad 
ãwiczenia 

 
K_K10 

S1A_K04 
S1A_K07 

 
 

 

 

 

 

 



Tre�ci ksztaùcenia: 

 
1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1. 
2. 

Koszty w procesach gospodarowania 

Istota kosztów. Podstawowe przekroje klasyfikacyjne i analityczne kosztów 

wùasnych przedsiêbiorstw.  Koszty wùasne a kategorie pokrewne (nakùad, wy-
datek, strata). Koszty w ocenie efektywno�ci przedsiêbiorstwa.   

W_01 
K_01 

3. 
 

Koszty logistyki  jako element kosztów wùasnych przedsiêbiorstw  

Pojêcie  i zakres kosztów logistyki. Przekroje strukturalne kosztów logistyki. 
Czynniki ksztaùtuj¹ce koszty logistyczne.  

   W_01 
U_01 
K_02 

4. 
5. 

Koszty procesów logistycznych.  

Systematyzacja procesów logistycznych przedsiêbiorstw. Koszty fizycznego 

przepùywu materiaùów i ich struktura. Koszty zapasów  i ich podziaù. Koszty 

procesów informacyjnych. 

W_01 
W_02 
U_01 
U_03 
K_02 

6. 

Koszty obsùugi klienta w przedsiêbiorstwie 

Jako�ã obsùugi klienta w hierarchizacji celów dziaùañ logistycznych. Struktura-
lizacja kosztów obsùugi klienta. Koszty dystrybucji fizycznej i ich struktura. 
Koszty wyczerpywania zapasów. Koszty niesprawnej obsùugi. 

W_03 
U_03 

7. 
 

Rachunek kosztów logistyki w systemie rachunku kosztów wùasnych 

przedsiêbiorstwa.                                                                                                 
Istota, cele i zadania rachunku kosztów w przedsiêbiorstwie. Elementy 

rachunku kosztów wùasnych. Systemy  rachunku kosztów wùasnych � 
rachunek kosztów peùnych i rachunek kosztów zmiennych. Rachunek kosztów 

logistycznych. 

W_02 
U_02 

 

8. 
9. 

Metody kalkulacji kosztów jednostkowych i ich wykorzystanie w rachun-

ku kosztów logistyki.   

Istota kalkulacji kosztu jednostkowego. Podstawowe metody kalkulacji. Kalku-
lacja 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. Mo¿liwo�ci wykorzystania kal-
kulacji podziaùowej i doliczeniowej w rachunku kosztów logistycznych.  

W_02 
U_02 
K_02 

 
10. 
11. 

Rachunek kosztów dziaùañ  i jego przydatno�ã w rachunku kosztów logi-

styki                                                                                

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. Wykorzystanie RKD w identyfikacji, kalkulacji i analizie 
kosztów logistycznych przedsiêbiorstwa. 

W_02 
U_02 
K_02 

12. 
13. 

Analiza kosztów logistycznych 

Istota i przedmiot analizy. Metody analizy. Analiza wstêpna kosztów logistycz-
nych. Analiza szczegóùowa kosztów logistycznych. Wpùyw kosztów logistyki na 

wynik finansowy, rentowno�ã i warto�ã przedsiêbiorstwa.  

W_03 
U_03 

14. 

Wskaêniki kosztowe oceny procesów logistycznych 

Ogólna klasyfikacja wskaêników. Charakterystyka poszczególnych typów 

wskaêników i ich interpretacja. Przydatno�ã poszczególnych wskaêników do 

oceny efektywno�ci procesów logistycznych. 

W_03 
U_03 

15. 

Bud¿etowanie kosztów logistycznych. 
Planowanie kosztów w podmiotach gospodarczych. Planowanie kosztów pro-
cesów logistycznych. Planowania kosztów ùañcucha dostaw. Analiza odchyleñ 

kosztów rzeczywistych i planowanych.   

W_03 
U_03 

 
 
 



 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr zajêã 

ãwicz. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 
Koszty jako przedmiot pomiaru w rachunku kosztów. Koszty a kategorie po-
krewne. Systematyzacja kosztów. 
 

W_01 
U_01 
K_01 

2 
Identyfikacja kosztów logistycznych w przedsiêbiorstwie. Analiza porównaw-
cza kosztów logistyki w ró¿nych typach przedsiêbiorstw. 
 

W_03 
U_01 

3 
Koszty procesów logistycznych. Optymalizacja kosztów zapasów. Koszty 

procesów transportowych. 

W_01 
W_03 
U_01 

4 Analiza kosztów obsùugi klienta. 
U_01 
U_03 
K_02 

5. Kalkulacja jednostkowych kosztów logistycznych. 
W_02 
U_02 
K_02 

6. Wykorzystanie rachunku kosztów dziaùañ w kalkulacji kosztów logistycznych. 
W_02 
U_02 
K_02 

7. Kolokwium zaliczeniowe.  
 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 
 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

 

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 zaliczeniowe, egzamin pisemny  

W_02 
 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  

W_03 Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  

U_01 
 

Zadania realizowane na ãwiczeniach, kontrolowane przez prowadz¹cego ãwiczenia 
Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

U_02 
Zadania realizowane na ãwiczeniach,  kontrolowane przez prowadz¹cego ãwiczenia. Opraco-
wanie dotycz¹ce oszacowania kosztów logistycznych. 
Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

U_03 
Zadania realizowane na ãwiczeniach, kontrolowane przez prowadz¹cego ãwiczenia 
Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

K_01 Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, dyskusja podczas ãwiczeñ 

K_02 
Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, dyskusja podczas ãwiczeñ 
Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

 

 

 

 

 

 



D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 Rodzaj aktywno�ci obci¹¿enie studenta 

1 Udziaù w wykùadach 30 godz. 
2 Udziaù w ãwiczeniach 15 godz. 
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach do wykùadu (2-3 razy w semestrze)   5 godz. 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje do ãwiczeñ 10 godz. 
7 Udziaù w egzaminie   2 godz. 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale 

nauczyciela akademickiego 
62 godz. 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela aka-

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

2,5 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 25 godz. 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ 15 godz. 
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 10 godz. 
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ � opracowanie dotycz¹ce oszacowania 

kosztów logistycznych na wybranym przykùadzie  10 godz. 

15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu 

- w tym do czê�ci praktycznej 
15 godz. 

  8 godz. 
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 75 godz. 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach 

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

2,5 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  137 godz. 
23 Punkty ECTS za moduù 

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

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycz-

nym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 

15+10+15+10+10+8=68 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach 

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

2,5 ECTS 
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