
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów dla inŜynierów 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 3/5 3/5 3/5   
 Liczba godzin w semestrze  30/10 15/8 15/8   
 Forma zaliczenia Egzamin zal.na ocenę zal.na ocenę   
 Liczba punktów ECTS 2 1 1   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień rachunku kosztów, 
rachunkowości zarządczej i controllingu jako koncepcji i metod rozwiązywania problemów 
decyzyjnych w przedsiębiorstwach. 
 
Metody dydaktyczne:  
Prezentacja treści programowych przy zastosowaniu środków audiowizualnych: rzutnik, 
projektor multimedialny. Przegląd literatury specjalistycznej. Omawianie przykładów 
praktycznych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Dwuczęściowy egzamin pisemny (2 razy po 2 godziny). Podstawą zaliczenia egzaminu jest 
zdobycie 60 % maksymalnej liczby punktów. 
 
Treści programowe:  
W ramach wykładu omawia się podstawowe pojęcia związane z  prowadzeniem rachunku 
kosztów przez inŜynierów takie jak: strukturalizacja kosztów,  zróŜnicowane modelowe 
rachunku kosztów, procedury ewidencyjno-rozliczeniowe w róŜnych modelach rachunku 
kosztów oraz przyjmowane standardy kosztowe. Przedstawione zostaną zagadnienia związane 
z rachunkowością zarządczą i metodami stosowanymi w zarządzaniu controllingowym. 
Opisane będą podstawowe mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa. Omówione zostaną 
takie aspekty rachunkowości zarządczej jak kontrola budŜetowa kosztów, monitoring 
kosztowy, controlling operacyjny i strategiczny. Scharakteryzowane zostaną takie podejścia 
do analizy kosztów jak target costing, kaizen costing, rachunek cyklu Ŝycia produktu czy 
rachunek kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji. Omówione zostaną 
równieŜ zagadnienia związane z metodami prowadzenia i  oceny projektów inwestycyjnych. 



Literatura podstawowa:  
1. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2004. 
2. Nowak. E. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: teoria i praktyka.  

Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2005. 
3. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsię-

biorstwem. PWE, Warszawa 2004. 
4. Świderska G. K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. t. 1- 2, Difin 

Warszawa 2002. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Nowak E., Gabrusewicz W., Czubakowska K., Podstawy rachunkowości zarządczej. 
PWE, Warszawa 2005. 

2. Kluge P. D., Podstawy controllingu. Komputerowo wspomagany controlling MSP. 
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2001.  

3. Kluge P. D., KuŜdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z 
wykorzystaniem systemu ERP. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Zielona Góra 2005. 

 
Efekty kształcenia: 
Oczekuje się, Ŝe uczestnictwo w zajęciach umoŜliwi studentom zdobycie wiedzy 
pozwalającej na prowadzenie kalkulacji kosztów związanych z koniecznością oceny 
efektywności procesów produkcyjnych oraz procesów wspomagających podstawową 
działalność przedsiębiorstw. 
 
Język wykładowy:  polski 

 

 

 

 

ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Praktyczne opanowanie materiału prezentowanego na wykładzie poprzez rozwiązywanie 
zadań zarówno z zakresu rachunku kosztów jak i rachunkowości zarządczej i controllingu. 
Zestawy zadań na ćwiczenia są przygotowywane przez wykładowcę. 
 
Metody dydaktyczne:  
Omawianie przykładów praktycznych. Rozwiązywanie zadań z zakresu prowadzenia 
rachunku kosztów w róŜnych przekrojach w zaleŜności od specyfiki przedsiębiorstwa. 
Zestawy zadań na ćwiczenia są przygotowywane przez wykładowcę. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia jest zdobycie 60 % maksymalnej sumy punktów z pisemnego 
kolokwium. 
 



Treści programowe:  
I. Rachunkowość zarządcza – istota i zakres: 

1. Pojęcie i geneza. 
2. Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania. 
3. Rachunkowość odpowiedzialności. 

II.  Podstawy rachunku kosztów: 
1. Pojęcie kosztów. 
2. Klasyfikacja kosztów. 
3. Koszty zmienne i stałe. 
4. Schemat systematycznego rachunku kosztów. 

III.  Kalkulacja kosztów produktów: 
1. Kalkulacja a organizacja procesu wytwarzania. 
2. Kalkulacja podziałowa. 
3. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami. 
4. Kalkulacja braków i ubytków. 
5. Kalkulacja i doliczanie kosztów wydziałowych. 
6. Kalkulacja zleceniowa. 
7. Kalkulacja produkcji sprzęŜonej i ubocznej. 
8. Nowe koncepcje kalkulacji. 

IV.  Kontrola kosztów: 
1. Schemat kontroli kosztów. 
2. Analiza odchyleń kosztów bezpośrednich. 
3. Analiza odchyleń kosztów ogólnych. 

V. Rachunek kosztów jako baza informacyjna rachunkowości zarządczej: 
1. Proces informacyjny rachunku kosztów. 
2. Rachunek kosztów przyszłościowych. 
3. Rachunek kosztów jako podstawa decyzji cenowych. 

 
 
Literatura podstawowa:  

1. Sołtys D. (red.),  Rachunek kosztów, elementy rachunkowości zarządczej. Zbiór 
ćwiczeń. Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2004. 

2. Świderska G. K. (red.),  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: definicje, 
podstawowe problemy, pytania testowe i zagadnienia sytuacyjne z rozwiązaniami. 
Stowarzyszenie Księgowych, Warszawa 2004. 

3. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunek kosztów według polskiego prawa bilansowego. Zbiór 
zadań. Ekspert, Wrocław 2003. 

4. Matuszewicz J., Zbiór zadań do podręcznika Rachunek kosztów. Finans-Servis, 
Warszawa 2002. 

 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Sołtys D., Rachunek kosztów postulowanych w controllingu przedsiębiorstwa. 
Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2005. 

 
 
Efekty kształcenia: 
Zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia adekwatnych do potrzeb przedsiębiorstwa 
modeli rachunku kosztów. Zdolność tworzenia i oceny opłacalności projektów 
inwestycyjnych 
 



LABORATORIUM  
Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie tworzenia rachunku i kalkulacji kosztów 
produktów. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykorzystanie dostępnych narzędzi informatycznych w celu prowadzenia komputerowej 
kalkulacji kosztów produktów, np. system Impuls 5 BPSC, Symfonia Matrix’a. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Rozwiązanie zadań przy wykorzystaniu dziedzinowego oprogramowania. 
 
Treści programowe:  

1. Zapoznanie się z wybranym narzędziem informatycznym. 
2. Omówienie funkcjonalności. 
3. ZałoŜenie niezbędnych kartotek i dzienników. 
4. Wprowadzenie niezbędnych dokumentów księgowych. 
5. Sporządzenie algorytmów rozliczania kosztów. 
6. Przygotowanie analizy kalkulacji kosztowej. 
7. Sporządzenie raportu z analizy kosztów. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Świderska G. K. (red.),  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: definicje, 
podstawowe problemy, pytania testowe i zagadnienia sytuacyjne z rozwiązaniami. 
Stowarzyszenie Księgowych, Warszawa 2004. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Instrukcja uŜytkownika w/w produktów informatycznych. 
 
Efekty kształcenia: 
Zdobycie umiejętności obsługi narzędzi informatycznych w omawianym obszarze. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr Iwona Chomiak-Orsa 
dr Bartłomiej Nita 
 
 


