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Maria Kubacka 

KALKULACJA KOSZTU WYTWORZENIA JAKO ISTOTNY 

ELEMENT EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI 

PRODUKCJI 

 

Współczesne przedsiębiorstwa zmuszone są do podejmowania właściwych decyzji  

w zakresie swej działalności, gdyż warunkuje to ich dalsze uczestnic two na rynku. 

Podejmowanie prawidłowych decyzji w obszarze zarządzania kosztami i produkcją 

możliwe jest przy wykorzystaniu kalkulacji kosztu produkcji w przekroju 

poszczególnych asortymentów. 

Kalkulacja jest jednym z etapów sprawozdawczego rachunku kosztów, a jej celem jest 

ustalenie kosztu produktu kalkulacji z uwzględnieniem struktury jego części składowych.
1
 

Ustalenie kosztu jednostkowego obiektu kalkulacji ma na celu umożliwienie:
2
 

1) właściwej oceny składników majątkowych tj. produkcja niezakończona, wykonane 

usługi, wyroby gotowe, a także ustalenie właściwego wyniku na sprzedaży, 

2) kontroli ponoszonych kosztów, a ponadto realizacji zadań w celu zmniejszenia 

kosztów, a więc zmniejszenia zużycia na jednostkę produktu, 

3) określenia poziomu rentowności na poszczególnych produktach, 

4) podejmowania odpowiednich decyzji, mających na celu efektywność działań 

gospodarczych. 

Istotną kwestią w zakresie kalkulacji kosztu produktu jest właściwe ustalenie 

kategorii tworzących koszt wytworzenia produktu.  

Ustawa o rachunkowości w skład kosztu wytworzenia produktu zalicza koszty 

pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów 

pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują 

wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane 

bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do 

postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej dla 

okresu wytwarzania produktu części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie 

koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają 

poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za 

normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną  

                                                           
1
 G. K. Świderska, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003, s. 2-51. 

2
 Ibidem, s. 2-51. 
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z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub 

sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów.
3
  

Schemat 1. przedstawia koszt wytworzenia produktu jako sumę bezpośrednich kosztów 

produkcyjnych i uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcyjnych. Do uzasadnionej 

część kosztów pośrednich produkcyjnych zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji  

i część stałych kosztów produkcji, odpowiadająca poziomowi kosztów przy normalnym 

wykorzystywaniu zdolności produkcyjnych.
4
 

 

 

Bezpośrednie koszty produkcyjne 

+ 

Zmienne pośrednie koszty produkcji 

+ 

Część stałych kosztów produkcji, odpowiadająca poziomowi 

kosztów przy normalnym wykorzystywaniu zdolności 

produkcyjnych 

= 

Koszt wytworzenia produktu 

Rys. 1. Koszt wytworzenia produktu 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Bezpośrednie koszty wytworzenia danego produktu to koszty dające się w sposób 

niebudzący wątpliwości ustalić jako poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do 

miejsca i stanu, w jakim się on znajduje na dzień bilansowy. Koszty bezpośrednie obejmują 

koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem, takie jak wartość zużycia 

materiałów bezpośrednich i płacy bezpośredniej wraz z narzutami. W ich skład wchodzą 

również inne koszty wytworzenia produktu (np. wartość zużycia energii, paliw i narzędzi 

produkcyjnych), jeżeli zgodnie z przyjętymi przez jednostkę rozwiązaniami rachunku 

kosztów, następuje ich bezpośrednie powiązanie z jednostką produktu. Możliwość pomiaru 

rzeczywistego zużycia energii, paliw lub narzędzi do wytworzenia określonego produktu 

umożliwia bezpośrednie powiązanie tych kosztów z jednostką produkcji. Na bezpośredni 

koszt wytworzenia składa się
5
: 

1) wartość nabycia, to jest łącznie z kosztami zakupu i przystosowania do produkcji, 

zużytych materiałów bezpośrednich (surowców), półfabrykatów obcych i innych 

materiałów, 

                                                           
3
 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223  

z  późn. zm.) art.28. ust. 3. 
4
 I. Olchowicz, Rachunkowość finansowa w przykładach, Difin, Warszawa 2008, s. 40. 

5
 Z. Fedak, Wycena zapasów produktów, [w] Rachunkowość - zamknięcie roku 2010,  Rachunkowość Sp. z o. o., 

Warszawa 2011, s. 294. 
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2) koszty przetworzenia materiałów lub pozyskania produktów (w przypadku dóbr 

przyrody), jak np. obciążające jednostkę koszty pracy robotników bezpośrednio 

produkcyjnych (np. wynagrodzenia, świadczenia urlopowe, socjalne, ponoszone 

przez pracodawcę składki ubezpieczeń społecznych), 

3) koszty pracy sprzętu, usług podwykonawców (np. obróbki obcej), prac rozwojowych, 

jak też inne koszty bezpośrednie, np. przygotowania nowej produkcji, narzędzi 

specjalnych. 

Koszty bezpośrednie przypisuje się do każdej produkowanej jednostki na podstawie 

danych o wykorzystaniu bezpośredniego czasu pracy pracowników oraz udokumentowanego 

rzeczywistego zużycia innych zasobów głównie materiałów bezpośrednich. 

Pośrednie koszty wytworzenia, powstają najczęściej na miejscach produkcji  

(w wydziałach produkcyjnych, na miejscach budowy, montażu), jak np. koszty amortyzacji, 

oświetlenia, transportu wewnątrzfabrycznego, konserwacji i remontu środków trwałych, 

napędu,  ogrzewania, utrzymania w czystości pomieszczeń, wynagrodzeń wraz z pochodnymi 

nadzoru i administracji wydziałowej, zużycia materiałów na cele ogólne. Koszty te mogą 

obejmować tylko odpowiednie do miejsca i stanu zaawansowania produkcji uzasadnione 

koszty pośrednie - zmienne, rosnące proporcjonalnie, progresywnie lub degresywnie w miarę 

zmian wielkości produkcji (bez anormalnych strat produkcyjnych) oraz stałe, niezależne od 

wielkości produkcji, odpowiadające normalnemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
6
 

Stałe pośrednie koszty produkcji definiowane są jako koszty poniesione w okresie 

wytwarzania produktu, które pozostają stosunkowo niezmienne, niezależnie od wielkości 

produkcji oraz wielkości czynników, takich jak liczba godzin pracy maszyn  

i urządzeń produkcyjnych lub liczba wytworzonych zleceń (partii) produkcyjnych. Do stałych 

pośrednich kosztów produkcji zaliczyć można np. koszty amortyzacji i utrzymania 

(remontów, konserwacji) maszyn i urządzeń oraz budynków produkcyjnych oraz koszty 

ogólnoprodukcyjne. Jednostka gospodarcza ponosi koszty amortyzacji, konserwacji  

i utrzymania niezależnie od stopnia wykorzystania budynków produkcyjnych oraz maszyn  

i urządzeń produkcyjnych. Tak samo koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń 

na rzecz pracowników produkcyjnych i nadzoru produkcji mogą być stałe, bez względu na 

okresowe wahania w zapotrzebowaniu na ich świadczenia pracy. Zasoby te zostają 

zaangażowane przez jednostkę z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do ich wykorzystania 

lub świadczonej pracy, na podstawie przewidywanego zapotrzebowania w następnych 

okresach. Ich dostępna ilość lub czas pracy zwykle nie są w krótkim okresie idealnie 

                                                           
6
 Z. Fedak, op.cit., s. 294. 
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dopasowane do bieżącego zapotrzebowania, np. ze względu na sezonowość lub cykliczność 

produkcji albo stopniowe dochodzenie do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. 

W takim przypadku część stałych kosztów pośrednich produkcji przypadająca na 

niewykorzystane zdolności produkcyjne stanowi koszty niewykorzystania zdolności 

produkcyjnych.
7
 

Stałe pośrednie koszty produkcji przypisuje się do każdej jednostki produkcji  

w części odpowiadającej poziomowi tych kosztów, obliczonemu na jednostkę produkcji, przy 

normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Wielkości stałych pośrednich kosztów 

produkcji przypisanych do każdej jednostki produkcji nie zwiększa się o skutki niższego od 

ustalonego jako normalny poziomu produkcji. W okresie wyższego niż ustalony jako 

normalny poziomu produkcji wielkości stałych pośrednich kosztów produkcji przypisanych 

do każdej jednostki produkcji zmniejsza się odpowiednio, aby nie wyceniać zapasów 

produktów powyżej ich rzeczywistego kosztu wytworzenia. Nieprzypisane do jednostek 

produkcji stałe pośrednie koszty produkcji, będące konsekwencją niewykorzystania zdolności 

produkcyjnych, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 

poniesione. Koszty te albo zwiększają „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów” –  

w razie stosowania przez jednostkę wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat albo 

wpływają na „Zmianę stanu produktów” – w przypadku stosowania wariantu porównawczego 

rachunku zysków i strat, chyba że zgodnie z treścią ekonomiczną zdarzeń właściwsze jest ich 

ujęcie jako pozostałych kosztów operacyjnych. Na przykład ujęcie kosztów niewykorzystania 

zdolności produkcyjnych jako pozostałych kosztów operacyjnych może być zasadne, gdy 

niewykorzystanie to było spowodowane nieplanowymi przestojami produkcji.
8
 

Do kosztów wytworzenia zapasów produktów nie zalicza się:
9
 

1) kosztów będących konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym: 

kosztów wynagrodzeń za nieplanowane przestoje, kosztów związanych  

z nieczynnymi urządzeniami produkcyjnymi, kosztów utrzymania 

niewykorzystanych powierzchni produkcyjnych oraz nieprzypisanych do produktów 

stałych pośrednich kosztów produkcji, wynikających z niepełnego wykorzystania 

normalnych zdolności produkcyjnych, 

                                                           
7
 Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów 

bilansowej wyceny zapasów,  z dnia 16 stycznia 2007. 
8
 Ibidem. 

9
 E. Nowak, Rachunkowość kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008,  

s. 202. 
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2) kosztów strat produkcyjnych, w tym spowodowanych powstaniem braków 

nienaprawialnych i kosztów naprawy braków, przekraczających poziom uznany  

w danej branży za normalne ryzyko produkcyjne, 

3) kosztów ogólnego zarządu, chyba że wiążą się z doprowadzeniem produktu do postaci 

i miejsca, w jakich znajduje się na dzień wyceny, 

4) kosztów magazynowania produktów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie 

tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji, 

5) kosztów sprzedaży produktów. 

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu w którym zostały  poniesione.  

Ustalenie kosztu wytworzenia jest możliwe poprzez uzyskanie informacji  

o kosztach z prowadzonego w firmie rachunku kosztów. Rachunek ten może być prowadzony 

na kontach układu „4” rodzajowego lub „5” kalkulacyjnego, albo też równocześnie na „4”  

i „5”, poprzez zastosowanie konta rozliczeniowego „490 Rozliczenie kosztów”.  

Kalkulacyjny układ kosztów składa się z następujących pozycji głównych: suma kosztów 

bezpośrednich, koszt wytworzenia, całkowity koszt wytworzenia oraz całkowity koszt 

własny. W ramach każdej pozycji wyróżnia się kolejne elementy składowe. Kalkulacyjny 

układ kosztów prezentuje schemat 2. 

 

 materiały bezpośrednie 

+ robocizna bezpośrednia 

+ inne koszty bezpośrednie 

= RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE 

+ zmienne koszty wydziałowe 

+ stałe koszty wydziałowe uzasadnione 

= KOSZT WYTWORZENIA 

+ stałe koszty wydziałowe nieuzasadnione 

+ koszty ogólnego zarządu 

= CAŁKOWITY KOSZT WYTWORZENIA 

+ koszty sprzedaży 

= CAŁKOWITY KOSZT WŁASNY 

Rys.2. Kalkulacyjny układ kosztów. 

Źródło: A. Szydełko, Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze, wyd. MITEL, 

Rzeszów 2010, s. 77. 
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Dla potrzeb osób zarządzających kosztami produkcji istotny jest moment 

przeprowadzenia kalkulacji. Warunkuje on bowiem efektywne wykorzystanie wyników 

kalkulacji. Wyróżnia się kalkulację wstępną i wynikową.  

Kalkulacja wstępna wykonywana jest przed rozpoczęciem procesu produkcji  

np. kalkulacja ofertowa, w której dane są wielkościami szacunkowymi, kalkulacja 

planowana (wykonywana na podstawie planowanego poziomu zużycia czynników 

produkcji) oraz kalkulacja normatywna (ustalana na podstawie technicznie 

uzasadnionych norm zużycia czynników produkcji).  

Kalkulacja wstępna umożliwia zarządzającym:  

a) prowadzenie polityki cenowej firmy oraz podejmowanie decyzji cenowych, 

b) ocenę rentowności dóbr wytwarzanych lub nowo wprowadzonych do procesu 

produkcji przedsiębiorstwa, 

c) tworzenie optymalnych planów produkcji i sprzedaży, 

d) prowadzenie polityki zaopatrzeniowej, 

e) formułowanie strategii oraz kontroli jej realizacji. 

Kalkulacja wynikowa polega natomiast na ustaleniu kosztu wytworzenia produktu na 

podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów w danym okresie sprawozdawczym. 

Możliwe jest to tylko i wyłącznie przy stosowaniu odpowiedniej ewidencji kosztów, 

która umożliwia właściwe przyporządkowanie kosztów do obiektów kalkulacji.  

Kalkulacja wynikowa sporządzana może być na różne momenty w zależności od 

charakteru procesów technologicznych oraz poziomu postępu technologicznego. 

Kalkulacja ta jest zawsze sporządzana na zakończenie każdego okresu sprawozdawczego  

w celu dokonania wyceny zapasów oraz kosztów sprzedanych produktów.  

W przedsiębiorstwach do efektywnego zarządzania kosztami kalkulacji wynikowej dokonuje 

się znacznie częściej.
10

  

W szczególności kalkulacja wynikowa przeprowadzana jest:
 11

 

a) po zakończeniu procesu wytwarzania dóbr, przy zastosowaniu tradycyjnych 

technologii, 

b) w warunkach nowych technologii w trakcie realizacji produkcji, 

c) w długich cyklach produkcyjnych po zakończeniu określonego etapu realizacji 

wytwarzanych dóbr (np. obiekty budowlane), 

                                                           
10

 I. Sobańska, Rachunkowość kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C. H. BECK, Warszawa 2009,  

s. 197. 
11

 Ibidem, s. 196. 
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d) po wprowadzeniu innowacji i udoskonaleń procesie wytwarzanie lub projektowania 

produktu. 

W zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji wyróżnia się kilka metod 

kalkulacji. Wybór konkretnej metody jest jednak zawsze uzależniony od etapu produkcji 

danej partii produktu, jak również od metody produkcji (produkcja masowa, seryjna, 

procesowa, jednostkowa, sprzężona). 

Przeprowadzanie kalkulacji kosztu wytworzenia umożliwia pozyskiwanie szeregu 

informacji niezbędnych dla podejmowania właściwych decyzji w zakresie zarządzania 

kosztami produkcji. Przy zestawieniu przychodów ze sprzedaży określonych produktów  

z ich kosztem wytworzenia ustalonym w procesie kalkulacji możliwe jest wyodrębnienie 

produktów, które przynoszą przedsiębiorstwu zyski oraz wyeliminowanie tych, które są 

nierentowne. Dlatego z ekonomicznego punktu widzenia kalkulacja jest elementem, który 

powinien występować w każdym przedsiębiorstwie, po to aby zarządzanie kosztami 

jednostki było jak najbardziej efektywne. 
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Maria Gaweł 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH JAKO 

OBCIĄŻENIE MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W POLSCE 

 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT z ang. - Personal Income Tax), czyli 

podatek od dochodów osobistych został wprowadzony w Polsce dnia 1 stycznia 1992 r. 

Podatek ten należy do grupy podatków bezpośrednich i osobistych. Jest bardzo istotnym 

podatkiem państwowym, jednak- w przeciwieństwie do VAT i akcyzy- również jego 

nieznaczna część stanowi dochód budżetów jednostek samorządów terytorialnych
12

.Ustawa z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 20 

listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne regulują opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych.  

 Podmiotami podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne nie zależnie 

jakie posiadają obywatelstwo, które podlegają nie ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu. Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób mieszkających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i oznacza konieczność zapłaty podatku od wszystkich 

dochodów, niezależnie od miejsca położenia źródła przychodów. Ograniczony obowiązek 

podatkowy dotyczy się osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i skutkuje to obowiązkiem zapłacenia podatku od dochodów 

uzyskanych wyłącznie w Polsce.
13

 

Przedmiotem podatku jest dochód uzyskiwany przez pracowników – podatników ze źródeł 

wskazywanych w ustawie. Do źródeł tych należą:
14

  

a) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo 

w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją 

rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, 

b) działalność wykonywana osobiście, 

c) pozarolnicza działalność gospodarcza, 

d) działy specjalne produkcji rolnej,  

e) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym 

charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji 

                                                           
12

 W. Maruchin, System Podatkowy, Vizja Press&JT, Warszawa 2010, s.60. 
13

 G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, PWN, warszawa 2007, s.138. 
14

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 

307 z późn. zm.). 
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rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na 

prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku 

związanych z działalnością gospodarczą, 

f) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych 

g) odpłatne zbycie: 

 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 

 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego 

oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

 prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

 innych rzeczy, 

h) inne źródła. 

Podstawę opodatkowania stanowi suma dochodów (przychodów pomniejszonych 

o koszty uzyskania) uzyskanych przez podatnika w ciągu całego roku podatkowego ze 

wszystkich źródeł, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami uzyskania tych 

przychodów. W wypadkach, które określone są w ustawie podstawą opodatkowania może być 

sam przychód. Ma to miejsce wówczas gdy przychody uzyskiwane są sporadycznie lub 

okazjonalnie, co uniemożliwia kontrolowanie dochodów w skali rocznej
15

. 

Koszty uzyskania przychodów w 2011 r.: 

Tabela 1. Koszty uzyskania przychodów 

W odniesieniu do pracownika Koszty uzyskania przychodów 

Miesięcznie (zł) Rocznie (zł) 

Zatrudnionego w jednym zakładzie pracy 

na podstawie jednej umowy o pracę 
111,25 1335,00 

Zatrudnionego na podst. więcej niż 1 

umowy o pracę, zatrudnionych w dwóch 

lub więcej zakładach 

W każdym zakładzie pracy Łącznie nie więcej niż 

111,25 2002,05 

Zatrudnionego w jednym zakładzie pracy, 

który położony jest w innej miejscowości 

niż jego miejsce zamieszkania  

139,06 1668,72 

Zatrudnionego w kilku zakładach pracy 

położonych w innej miejscowości niż 

miejsce zamieszkania 

W każdym zakładzie pracy Łącznie nie więcej niż 

139,06 2502,56 

Źródło:http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/od_osob_fizycznych/pit_2011/skala2009-2011.pdf (23.05.2011r.) 

 

W tabeli 1 zostały  przedstawione koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy. Zostały one 

określone w ustawie w kwocie zryczałtowanej. Pracodawcy przy obliczaniu zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych mogą korzystać z podwyższonych kosztów 

                                                           
15

 W. Wyrzykowski, Podatki w Polsce-Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza BOOKmarket, Gdańsk, 2008, 

s.281. 
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uzyskania, które miesięcznie wynoszą 139,06 zł, a rocznie 1668,72 zł ma to miejsce wówczas 

gdy pracownika ma miejsce zamieszkania poza siedziba firmy, w której pracuje.  

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony po odliczeniu kwot
16

: 

a) zapłaconych przez podatnika lub potrąconych przez płatnika składek na ubezpieczenia 

społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do KUP, 

b) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem 

wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez osoby 

niepełnosprawne lub podatnika na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, 

c) wydatków ponoszonych przez podatnika, który korzysta z Internetu, w lokalu 

będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nie przekraczającej 760 zł 

w roku podatkowym, 

d) darowizn przekazywanych na cele:  

 określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 kultu religijnego, 

 krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 

6 ustawy o publicznej służbie krwi, 

e) wydatki poniesione przez podatnika na nabycie technologii, 

f) darowizny przeznaczone na kościelną działalność charytatywno- opiekuńczą- bez 

limitu, 

g) w ramach praw nabytych-wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielane 

podatnikom na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z: 

 budową budynku mieszkalnego, 

 wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni 

mieszkaniowej na nabycie prawa do nowego budynku lub lokalu mieszkalnego 

w tym budynku, 

 zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu 

mieszkaniowego od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek, 

 nadbudową, rozbudową budynku na cele mieszkaniowe lub przystosowaniem 

budynku niemieszkalnego, jego części na cele mieszkalne. 

W podatku dochodowym od osób fizycznych od 1992 r. do 2008 r. obowiązywały trzy prze-

działy dochodów podlegające opodatkowaniu. Od 2009 r. zaczęły obowiązywać dwa 

przedziały skali podatkowej i przyporządkowane im stawki podatku
17

. Stawki mają charakter 

                                                           
16

 W. Maruchin, System podatkowy, Vizja Press&JT, Warszawa 2010, s.67. 
17

J. Ickiewicz, Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s.109. 
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procentowy. W podatku dochodowym obciążającym osoby fizyczne skala ma w zasadzie 

charakter progresji szczeblowej. Przy skali progresywnej szczeblowanej od 2009 r. stawki 

wynoszą 18% i 32% dla dochodów, które znajdują się w dwóch przedziałach skali 

podatkowej. Skalę taką stosuje się do większości dochodów. Podatek dochodowy  pobiera się 

od podstawy jego obliczenia według skali, która została określona w Ustawie z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
18

 Przedziały te zaprezentowano w tabeli 

nr 2. 

Tabela 2. Przedziały skali podatkowej i stawki procentowe podatku w 2010- 2011 r. 

Podstawa obliczenia podatku  

w złotych Podatek wynosi 

ponad do 

 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 

85 528  14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 

Źródło: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/od_osob_fizycznych/pit_2011/skala2009-2011.pdf (23.05.2011r.) 

 

Następnie podatek dochodowy od osób fizycznych, który obliczany przy zastosowaniu  

progresywnej skali podatkowej lub stawki liniowej -19% można obniżyć  o:
19

 

a) składkę na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym nie może ona przekroczyć 7,75% 

podstawy wymiaru tej składki, 

b) zryczałtowaną kwotę, która wydatkowana była w związku z utrzymaniem małoletnich 

dzieci, w stosunku, do których podatnik w roku podatkowym: 

 wykonywał władzę rodzicielską, 

 pełnił funkcje opiekuna prawnego, 

 sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej, 

c) ulgę na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej 

d) ulgę „na powrót”, 

e) wydatki w ramach tzw. praw nabytych- przez osobę prowadząco gospodarstwo 

domowe z tytułu opłacania z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne 

osoby zatrudnionej w ramach umowie akwizycyjnej.  

Aby prawidłowo obliczyć wielkość należnego podatku, a przy tym wynagrodzenia 

wypłacanego pracownikowi, płatnik zazwyczaj pracodawca powinien dysponować pewnymi 

danymi. Ale najpierw należałoby przedstawić kilka kwestii związanych z wynagrodzeniami.   

                                                           
18

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 

307 z późn. zm.). 
19

 W. Maruchin, System podatkowy, Vizja Press&JT, Warszawa 2010, s.67-68. 
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Wynagrodzenie wg. T. Kawki  to „całkowity dochód pracownika wynikający 

z podjęcia i wykonania określonej pracy”
20

. Według S. Borkowskiej tradycyjnie rozumiane 

wynagrodzenie powiększone o dochody pozapłacowe stanowi łączny dochód z pracy, który 

nazywany jest wynagrodzeniem całkowitym. Wynagrodzenie to obejmuje korzyści 

uzyskiwane przez pracownika od pracodawcy z tyłu zatrudnienia w sposób bezpośredni lub 

pośredni, w naturze a także w gotówce
21

.  

W literaturze można spotkać cztery podstawowe funkcje wynagrodzeń, z których 

wynika sama istota wynagrodzeń. Do tych funkcji należą: 

a) funkcja dochodowa,  

b) funkcja kosztowa, 

c) funkcja motywacyjna, 

d) funkcja społeczna.  

Funkcja dochodowa- wynagrodzenie stanowi dochód pracowników, który służy 

zaspakajaniu podstawowych potrzeb jego i całej rodziny. Pracownik zatem jest 

zainteresowany maksymalizacja tego dochodu w relacji do ponoszonych przez siebie starań 

i nakładów
22

. 

Funkcja kosztowa- Z jednej strony wynagrodzenie jest dla pracowników dochodem, 

z drugiej strony wynagrodzenia są dla pracodawców znaczącymi kosztami. W Polsce koszty 

wynagrodzeń są wysokie, co jest powodowane obciążeniami pracodawców jak i samych 

pracowników. Pracodawcy zainteresowani są obniżaniem tych kosztów
23

. 

Funkcja motywacyjna- polega ona na nakłanianiu ludzi do prawidłowego 

i odpowiedzialnego działania w zamian za otrzymywane wynagrodzenie. Sens tej funkcji 

polega na kojarzeniu interesów pracownika z kierownictwem- pracodawcą przedsiębiorstwa 

w celu obustronnych korzyści
24

. 

Funkcja społeczna- polega na zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych. 

Zadaniem wynagrodzeń jest zapewnienie odpowiedniego życia wszystkich pracowników, 

dlatego tez, ustalenie są często wynagrodzenia minimalne
25

. Wysokość wynagrodzenia 

minimalnego w Polsce w 2011 r. wynosi 1386 zł czyli o 5,2 % więcej niż stawki w roku 

poprzednim.  

                                                           
20

 T. Kawka, Wynagrodzeni pracowników [w] Zarządzanie kadrami,  pod red T. Listwana, Warszawa 2010, 

s.187 
21

 S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2004, s.11. 
22

 Tamże, s.19. 
23

 http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt8/35_beck.pdf,(23.05.2011) 
24

 S. Borkowska, (op. cit.),s.19. 
25

 http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt8/35_beck.pdf,(23.05.2011) 
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Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej czyli zakłady pracy są zobowiązani jako płatnicy obliczać i pobierać co 

miesiąc zaliczki na podatek dochodowy, które  uzyskują od tych jednostek organizacyjnych 

przychody ze: 

a) stosunku służbowego, 

b) stosunku pracy, 

c) pracy nakładczej,  

d) spółdzielczego stosunku pracy, 

e) zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, 

f) a w spółdzielniach pracy- wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej
26

. 

 

Do obliczenia podatku należnego i wynagrodzenia netto, pracodawcy muszą posiadać 

następujące dane: 

a) wynagrodzenie brutto-A 

b) KUP- wysokość  zależy od miejsca w którym mieszka pracownik -B 

c) Składka na ubezpieczenia społeczne, pokrywana z wynagrodzenia pracownika - C 

d) Składka na ubezpieczenie zdrowotne ( przychód  brutto pomniejszony o składki na 

ubezpieczenie społeczne), 

 Zapłacona z wynagrodzenia pracownika- 9% - D 

 Podlegająca odliczeniu od podatku 7,75%,- E 

e) Kwota wolna od podatku miesięcznie 46,33 zł - F. 

 Procedura obliczania podatku  

P= (A-B-C) * 18% - F-E  

Podstawę opodatkowani A-B-C zaokrąglamy do pełnych zł, tak samo robi zaokrągla się 

podatek do zapłaty.  

Wynagrodzenie netto oblicza się w następujący sposób: 

W. netto= A-C-P-D 

Gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto z tytułu umowy o pracę w kwocie 

1386 zł miesięcznie to wysokość podatku należnego zostanie obliczona w następujący 

sposób: 

a) Wynagrodzenie brutto 1386 zł 

b) KUP- zakładamy ż pracownik mieszka w miejscowości, w której mieści się siedziba 

firmy w, której pracuje- koszty te wynoszą 111,25 zł, 
                                                           
26

 P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, 

Warszawa 2010, s.199.  
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c) 1386*13,71% = 190,02 zł 

d) 1386-190,02=1195,98 zł 

 1195,98* 9% = 107,64 zł 

 1195,98* 7,75% = 92,69 zł 

e) Kwota wolna od podatku 46,33 zł 

Procedura obliczania podatku 

 P = (1386 zł – 111,25 zł-190, 02 zł) *18 % - 46,33 zł – 92, 69 zł 

 P = 74,28 zł po zaokrągleniu 74 zł  

Wynagrodzenie netto  

 W. netto = 1386 zł - 190,02 zł - 74 zł – 107, 64 zł = 1014, 34 zł 

 Według danych GUS mimo przeciętnej płacy kształtującej się na poziomie 3 466,33 zł  

w pierwszym kwartale 2011 r. większość Polaków nie osiąga takiego wynagrodzenia.  Duża 

liczba osób otrzymuje wynagrodzeni minimalne, które nie jest zbliżone do wynagrodzenia 

przeciętnego. Za niewiele ponad jeden tysiąc zł, ciężko jest utrzymać rodzinę i związać 

koniec z końcem. 
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Róża Gajór 

ROZRACHUNKI Z NAUCZYCIELAMI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ 

 

Rozrachunki to inaczej należności i zobowiązania wobec jednostki gospodarczej z tytułu 

realizacji umowy kupna – sprzedaży, umów o zatrudnieniu itd. W sytuacji, gdy przy realizacji 

umowy występuje odroczenie terminu płatności przy danej umowie to pojawia się należność 

lub zobowiązanie
27

. 

Pojawienie się należności jest efektem rozbieżności w czasie między momentem 

wykonania usługi ( dokonania sprzedaży ), a momentem zapłaty za wykonaną pracy, czyli 

pracownik otrzymuje wynagrodzenie dopiero po wykonaniu zleconego mu zadania tj. 

wynagrodzenie płatne z dołu 

W przypadku zobowiązań występuje sytuacja, w której to pracodawca jest zobowiązany 

do zapłacenia pracownikowi wynagrodzenia za wykonaną pracę. 

Wynagrodzenia, mimo iż są powszechnie używane, nie zawsze jest jednoznacznie 

interpretowane. W rachunkowości pojęcie wynagrodzenie oznacza należność pracownika 

zatrudnionego w danej jednostce, za wszelkie prace, które on wykonuje na rzecz jednostki 

gospodarczej w ramach różnych umów. Wynagrodzenia można też przedstawić jako 

ekwiwalent otrzymany przez pracownika za wykonaną pracę, wynikający ze stosunku pracy 

oraz odpowiednich przepisów prawa. Do wynagrodzeń zalicza się wynagrodzenia brutto oraz 

świadczenia w naturze (tzw. deputaty)
28

.  

Wynagrodzenie brutto składa się przede wszystkim z: 

 płacy zasadniczej, 

 premii procentowej bądź uznaniowej, 

 dodatku funkcyjnego, 

 dodatku w warunkach szkodliwych dla zdrowia, 

 dodatku stażowego. 

Wynagrodzenie brutto pomniejszone może być o potrącenia obligatoryjne (np. składki na 

ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

zaliczka na podatek dochodowy)a także potrącenia dobrowolne i komornicze (np. alimenty, 

raty pożyczkowe, składki związkowe)
29

. 

                                                           
27

 A. Kuczyńska- Cesarz,  Rachunkowość cz. 1, Wyd. Difin, Warszawa 2003, s. 11. 
28

 L. Poniatowska, Rozrachunki wynikające z działalności operacyjnej [w] Rachunkowość finansowa 

z uwzględnieniem MSSF, pod red. Z. Messnera, PWN, Warszawa 2007, s. 241. 
29

 W. Turowska, A. Węgrzyn, Rachunkowość, Wyd. Marina, Wrocław 2007, s. 128. 
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Podstawowym aktem regulującym wynagrodzenia nauczycieli jest ustawa z dnia 26 lipca 

1982 r. Karta Nauczyciela. 

 Wynagrodzenie nauczyciela składa się z: 

 wynagrodzenia zasadniczego, 

 dodatków: 

 za wysługę lat, 

 motywacyjnego , 

 funkcyjnego, 

 za warunki pracy, 

 wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

 nagród ze specjalnego funduszu nagród, 

 innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, tj.: 

 dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, 

 odrębnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w dniu wolnym od pracy i za 

pracę w święto, 

 nagród jubileuszowych za wieloletni staż pracy, 

 zasiłku na zagospodarowanie, 

 wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, 

szkoleniowego i zdrowotnego a także za czas innej usprawiedliwionej 

nieobecności, 

 wynagrodzenia za czas choroby bądź odosobnienia w związku z chorobą 

zakaźną, 

 odprawy tj. emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy
30

. 

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli uzależnione jest przede wszystkim od stopnia 

awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć prowadzonych w szkole. 

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu 

miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, 

wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. W Karcie Nauczyciela umieszczone jest 

średnie wynagrodzenie pedagogów szkolnych według stopnia awansu zawodowego, czyli: 

 100% wynagrodzenia dla nauczyciela stażysty, 

 111% wynagrodzenia dla nauczyciela kontraktowego,  

 144% wynagrodzenia dla nauczyciela mianowanego, 

                                                           
30

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 30 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).  



21 
 

 184% wynagrodzenia dla nauczyciela dyplomowanego. 

Wysokość i zasady naliczania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 

2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Tabela 1 

przedstawia minimalne wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego. 

Tabela 2: Wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w złotych 

Posiadane kwalifikacje Stopnie awansu zawodowego 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

1 Tytuł zawodowy magistra 

z przygotowaniem zawodowym 
2 039 2099 2383 2799 

2 Tytuł zawodowy magistra bez 

przygotowania pedagogicznego, tytuł 

zawodowy licencjata 

( inżyniera) z przygotowaniem 

pedagogicznym 

1794 1838 2077 2437 

3 Tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera) bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom ukończenia 

kolegium nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium języków 

obcych 

1584 1622 1822 2130 

4 Pozostałe wykształcenie 1363 1393 1552 1807 

Źródło: Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 

za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 131, poz. 885). 

 

Lista płac to inaczej podstawowy dokument księgowy stanowiący podstawę do ustalenia 

zobowiązań wobec pracowników z tytułu ich pracy oraz stanowi podstawę do wypłaty 

wynagrodzenia pracownikom
31

. 

 Lista płac sporządzana jest co miesiąc, bo taki okres przyjmuje się najczęściej do 

rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń32. Dobrze sporządzona lista płac jest podstawą do: 

 sporządzenia dokumentacji ZUS i ustalenie kwoty składek na ubezpieczenia 

społeczne, 

 obliczenia kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegającej 

dostarczeniu do urzędu skarbowego, a także opracowania zeznania rocznego PIT-4R, 

 obliczenie obciążeń kosztów działalności jednostki, 

                                                           
31

 H. Czajka – Cieszyńska, Istota i zasady ewidencji rozrachunków [w] Rachunkowość dla ciebie, rachunkowość 

finansowa, pod red. P. Szczypy, CEDEWU.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008, s. 62 – 63. 
32

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 Nr 254, poz. 700 z późn. zm. art.85 § 1). 



22 
 

 wypłaty wynagrodzeń, 

 naniesienia w ewidencji księgowej poszczególnych kwot
33

. 

Powszechna lista płac powinna składać się z następujących pozycji: 

 wynagrodzenia objęte składkami na ubezpieczenia społeczne: 

 płaca zasadnicza, 

 stałe dodatki, 

 premia/nagroda, 

 prowizja, 

 akord, 

 wynagrodzenia nieskładkowe, w tym: 

 za czas choroby, 

 zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego: 

 chorobowy, 

 macierzyński, 

 opiekuńczy, 

 sumę wszystkich przychodów, 

 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 

 podstawę składek emerytalnych i rentowych, 

 podstawę składki chorobowej, 

 składki na ubezpieczenia społeczne: 

 emerytalną, 

 rentową, 

 chorobową, 

 podstawę wymiaru składki zdrowotnej, 

 składkę na ubezpieczenie zdrowotne w rozbiciu na: 

 składkę zdrowotną 9%, 

 składkę zdrowotną 7,75%, 

 koszty uzyskania przychodów, 

 podstawę opodatkowania, 

 ulgę podatkową, 

 zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych: 

                                                           
33

 W. Dworowska, A. Jacewicz, Rozliczenie wynagrodzeń w 2010 roku z ewidencją księgową, Ośrodek 

Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 2010, s. 61-62. 
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 przed odliczeniem składki zdrowotnej, 

 po odliczeniu składki zdrowotnej,  

 wynagrodzenie netto, 

 potrącenia z wynagrodzenia, w rozbiciu na różne ich rodzaje, 

 kwotę do wypłaty lub przelewu na ROR, 

 pokwitowanie wypłaty
34

. 

Gmina jest organem prowadzącym szkołę i do jej obowiązków należy zajmowanie się 

ewidencją rozrachunków nauczycieli.  

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  Wynagrodzenia

 Rozrachunki z ZUS

 Kasa

Inne rozrachunki 

publicznoprawne

 Pozostałe rozrachunki

Inne rozrachunki z 

pracownikami

Potrącenia  o charakterze 

dobrowolnym

Spłata należnosci z tyt. niedoborów

Potrącenia zaliczki na podatek 

dochodowy

Naliczenie wynagrodzeń  brutto 

wg listy płac

Potrącone składki ZUS obciążające 

pracownika

Wypłata wynagrodzeń netto

Wypłata zaliczki na wynagrodzenia

Pozostałe przychody 

operacyjne

Odpisanie przedawnionych zobowiązań z 

tyt. wynagrodzeń

Pozostałe koszty 

operacyjne

Odpisanie przedawnionych należnoci z 

tyt. nadpłaconych wynagrodzeń

 

Schemat 3: Ewidencje rozrachunków z tytułu wynagrodzeń 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                           
34

 Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa, Poznań 1997, s. 21 
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Koszty wynagrodzeń pracowników, jak i składki ZUS, ujęte są w księgach 

rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału, obciążają one koszty danego okresu 

sprawozdawczego –nie zależne od terminu ich zapłaty, czyli bez względu na to kiedy zostały 

rzeczywiście zapłacone. Termin wypłacania wynagrodzeń ma ogromne znaczenie z uwagi na 

przepisy podatkowe, które np. uzależniają fakt uzyskania przychodu przez pracownika od 

wypłaty lub postawienia w dyspozycji należnego pracownikowi wynagrodzenia. Aby 

prawidłowo dokonać księgowań należy utworzyć konta służące rozliczeniu kosztów 

wynagrodzeń zarówno od strony rachunkowej jak i podatkowej
35

. 

Konto „rozrachunki z pracownikami” służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami. 

Po stronie Dt konta „ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” ujmowane są w szczególności: 

 wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń, 

 wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, 

 wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, 

 potracenia wynagrodzeń obciążające pracownika. 

Po stronie Ct konta księguje się wszelkiego rodzaju zobowiązania jednostki z tytułu 

wynagrodzeń. Konto „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” może wykazywać dwa salda Wn 

i Ma. Pierwsze saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma- stan zobowiązań jednostki 

z tytułu wynagrodzeń. 

                                                           
35

 W. Dworowska, A. Jacewicz, Rozliczenie wynagrodzeń w 2010 roku z ewidencją księgową, Ośrodek 

Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 2010, s.189. 
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Maria Kubacka 

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZY WYKORZYSTANIU RACHUNKU 

KOSZTÓW DZIAŁAŃ 

 

Współczesny rynek wymaga od menedżerów podejmowania właściwych decyzji  

w zakresie kosztów, produkcji, sprzedaży itp. Dokładne informacje są w tym zakresie 

kluczem do sukcesu, którym jest utrzymanie się na rynku oraz osiąganie coraz wyższych 

zysków przez przedsiębiorstwa. Jednym z nowoczesnych rozwiązań właściwego zarządzania 

kosztami jednostek jest rachunek kosztów działań (Activity Based Costing - ABC). 

Prowadzenie każdego rodzaju działalności pociąga za sobą koszty. Jednostki nie są  

w stanie funkcjonować bez ponoszenia określonych kosztów, dlatego tak istotne okazuje się 

właściwe zarządzanie kosztami. Wykorzystanie odpowiedniej wiedzy oraz wprowadzenie 

usprawnień w zakresie zarządzania kosztami pozwala bowiem na wzrost efektywności 

wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. W tym celu stosuje się rachunki kosztów. 

Rachunek kosztów to szereg działań, których celem jest odzwierciedlenie procesów 

występujących w jednostce, poprzez odpowiednie ich ujęcie ilościowe i wartościowe za 

określony czas, po to aby uzyskać informacje potrzebne dla ustalenia wyników 

przedsiębiorstwa oraz by jak najlepiej zarządzać przedsiębiorstwem.
36

 

Przedmiotem rachunku kosztów są koszty prowadzenia działalności gospodarczej 

wymagającej zaangażowania określonych zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych). 

Ponadto celem rachunku kosztów jest dostarczanie informacji, które pozwalają na 

podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie ponoszonych przez jednostki kosztów. 

Informacje pozyskiwane z tradycyjnego rachunku kosztów nie są już na tyle 

wystarczające dla zarządzających, co spowodowane jest dynamicznym rozwojem przemysłu, 

nowych technologii. Zwiększyło się więc zapotrzebowanie na informacje, które miałyby być 

pomocne w:
37

 

a) zwiększaniu jakości i efektywności realizowanych działań, 

b) wspieraniu pracowników celem zwiększenia efektywności wykonywanych przez 

nich działań, 

c) decydowaniu o strukturze produkcji, 

d) prawidłowym ustalaniu rentowności produktów, klientów i kanałów dystrybucji. 

                                                           
36

 Z. Fedak, Rachunek kosztów produkcji przemysłowej. Zagadnienia wybrane, PWE, Warszawa 19612,  

s. 8-9 [za]: A. Szydełko, Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze, Wyd. MITEL, 

Rzeszów 2010, s. 18. 
37

 R. Piechota, Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005, s. 21. 
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Rozwiązaniem, które umożliwia podejmowanie właściwszych decyzji jest rachunek 

kosztów działań (ABC). Koncepcja tego rachunku stworzona została przez amerykańskich 

przedstawicieli nauk rachunkowości: Robina Coopera i Roberta Kaplana pod koniec lat 

osiemdziesiątych XX wieku
38

. Istotną zaletą tego rachunku jest to, że pozwala on na 

dokładniejsze rozliczanie pośrednich kosztów produkcji.  

Rachunek kosztów działań według Z. Leszczyńskiego „bazuje na założeniu, że każdy 

produkt wymaga od przedsiębiorstwa podjęcia określonych działań, które z kolei powodują 

określone koszty”
39

. 

W rachunku kosztów działań uznaje się, że koszty generowane są przez wykonywane  

w przedsiębiorstwie procesy, a nie przez wytwarzane wyroby. Tak więc, w rachunku tym 

istnieje konieczność powiązania  zużycia zasobów z działaniami oraz działań z obiektami 

kosztów.  

Taki sposób powiązań pozwala na rozliczanie kosztów poprzez poszczególne poziomy 

tworzące rachunek kosztów działań. Dzięki temu koszty ponoszone przez organizację 

podlegają dokładnej analizie na każdym etapie. Istotę ABC prezentuje model rachunku 

kosztów działań. Złożony jest on z przekroju kosztów i przekroju procesów. Tak jak  

w każdym modelu również w modelu ABC wyróżnia się poszczególne elementy składowe.  

W ich skład wchodzą: zasoby nośniki kosztów zasobów, działania, nośniki kosztów działań 

oraz obiekty kosztowe. W przekroju procesów wymienia się czynniki kosztotwórcze, 

działania, miary oceny efektywności.  

Wymienione części składowe modelu ABC ułożone są w sposób umożliwiający 

przeprowadzanie rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Ważne jest jednak odpowiednie 

zrozumienie pojęć występujących w rachunku kosztów działań.  

Zasoby są niezbędne w działalności przedsiębiorstwa dla realizacji określonych celów, 

dlatego też  „zasobami są nazywane wszystkie składniki ekonomiczne wykorzystywane lub 

zużywane w trakcie realizacji działań”
40

. Zasoby dzielimy na zasoby ludzkie, maszyny, 

urządzenia, zasoby finansowe, itp. 

Nośniki kosztów zasobów są swego rodzaju łącznikiem pomiędzy zasobami,  

a działaniami występującymi w jednostce. Możliwe jest to dzięki odpowiedniemu 

przyporządkowaniu zasobów do działań. 

                                                           
38

A. Stronczek, A. Surowiec, J. Sawicka, E. Marcinkowska, M. Białas, Rachunek kosztów: wybrane zagadnienia 

w teorii i praktyce C.H. BECK, Warszawa 2010, s. 92. 
39

 Z. Leszczyński, Rachunek kosztów działań w średnim przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe nr 1048, 

Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 44. 
40

 E. Nowak,  Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004, s. 167. 
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Działanie rozumiane jest jako „czynność lub zespół czynności, wykonywanych w ramach 

przedsiębiorstwa, których analiza jest przydatna dla celów rachunku kosztów działań”
41

. 

Działania dotyczyć mogą jednostki produktu, partii produktów, utrzymania produktów, 

całego przedsiębiorstwa oraz klienta
42

. 

Nośniki kosztów działań umożliwiają natomiast powiązanie działań z obiektami 

kosztowymi, gdyż stają się kluczem dzięki któremu rozliczane są koszty działań. 

Obiekt kosztowy to „obiekt dla którego gromadzi się i liczy koszty”
43

. Może mieć on 

postać produktu, zlecenia czy komórki organizacyjnej jednostki. 

Model ABC przedstawia rysunek 1. 

 

  Przekrój kosztów  
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Rys. 1. Model rachunku kosztów działań 

Źródło: E. Nowak, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004, s. 164. 

 

 

 Tak skonstruowany model rachunku kosztów działań umożliwia właściwe 

przyporządkowanie kosztów do obiektów kosztowych, jako finalnych produktów działania 
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 Z. Leszczyński, op. cit., s. 46. 
42

 E. Nowak , op. cit., s. 165. 
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  E. Nowak, op.cit.,. s. 163. 
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przedsiębiorstwa. W ten sposób możliwe jest o wiele bardziej dokładne określenie kosztu 

wytworzenia produktów, ponieważ koszty pośrednie są szczegółowo rozliczane. 

 Rozwiązanie zaproponowane przez Robina Coopera i Roberta Kaplana pozwala na 

zarządzanie kosztami, o których jednostki mogą pozyskać szczegółowe informacje. Takie 

podejście umożliwia podejmowanie właściwych, racjonalnych decyzji w zakresie kosztów. 

Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie rachunku ABC wymaga zidentyfikowania 

występujących w przedsiębiorstwie procesów, a także składających się na nich działań. Jest to 

zajęcie czasochłonne i kosztowe, gdyż wymaga zorganizowania i przeprowadzenia całego 

procesu identyfikacji procesów i zaangażowania odpowiednich pracowników, jak również 

specjalistów z zewnątrz. 

 W zależności od zapotrzebowania jednostki na informacje kosztowe mogą zostać  

wprowadzone różne sposoby ich pomiaru. Koncepcja rachunku kosztów działań jest w tym 

zakresie możliwością, która z pewnością przynosi określone korzyści. Właściwie 

przeprowadzona identyfikacja procesów pozwala bowiem na wyodrębnienie procesów, które 

w jednostce są zbędne, a generują koszty. Wyeliminowanie takich działań umożliwia 

zwrócenie uwagi na działania i procesy szczególnie ważne w przedsiębiorstwie, przynoszące 

określone korzyści w formie zysków. 

 Literatura przedmiotu opisuje zakresy zastosowania rachunku ABC w różnych 

instytucjach. Spowodowane jest to coraz większym zapotrzebowaniem na dokładne 

informacje kosztowe. Szczególnie efektywne zarządzanie kosztami wymagane jest w takich 

instytucjach jak uczelnie.
44

 Oczekiwania w zakresie ustalenia kosztu wykształcenia licencjata, 

inżyniera, magistra czy doktora w przekroju poszczególnych semestrów i kierunków możliwe 

jest dzięki stosowaniu rachunku ABC.
45

 Uczelnie oczywiście dysponują informacjami w tym 

zakresie, ponieważ ustalane są opłaty za studia niestacjonarne na poszczególnych kierunkach, 

jednakże nie są one określone z taką dokładnością, na jaką pozwoliłby rachunek ABC. 

 Współczesna gospodarka stawia również wyzwania instytucjom badawczo-

naukowym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania kosztami 

instytucje te stałyby się bardziej konkurencyjne na rynku europejskim, poprzez prowadzenie 
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 A. Klaus, Rachunek kosztów działań - odpowiedź na zwiększone potrzeby polskich uczelni wyższych  

w zakresie informacji kosztowej [w]: Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, Prace Naukowe UE 

we Wrocławiu nr 15, (red.) E. Nowak, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 153 . 
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(na podstawie informacji pozyskanych z rachunku kosztów działań) odpowiedniej polityki  

w zakresie swego działania.
46

 

Inni autorzy wspominają również o możliwości wprowadzenia rachunku ABC  

w instytucjach medycznych
47

 oraz przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
48

. 

 Możliwości związane z zarządzaniem kosztami przy wykorzystaniu rachunku kosztów 

działań są z pewnością przyszłością dla wielu firm. Należy tylko oczekiwać, że 

przedsiębiorstwa będą w stanie ponieść określone koszty związane z wprowadzeniem 

rachunku ABC, po to by następnie czerpać z niego korzyści w formie dokładnych informacji 

kosztowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 A. Nóżka, Przesłanki wykorzystania rachunku kosztów działań w instytutach naukowo-badawczych  

[w]: Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 1136, 

(red.) E. Nowak, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 338-343. 
47

 M. Nieplowicz, Wprowadzenie rachunku kosztów działań w zakładach opieki zdrowotnej [w]: Rachunkowość 

zarządcza w warunkach globalizacji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 15, (red.)  

E. Nowak, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 298-300. 
48

 K. Konstantyn, Wprowadzenie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej – 

wyniki badań [w]: Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu  

nr 15, (red.) E. Nowak, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 181-183. 



31 
 

Bibliografia: 

 

1. A. Klaus, Rachunek kosztów działań - odpowiedź na zwiększone potrzeby polskich 

uczelni wyższych w zakresie informacji kosztowej [w]: Rachunkowość zarządcza  

w warunkach globalizacji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 15, (red.) E. Nowak, 

Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008. 

2. K. Konstantyn, Wprowadzenie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach 

komunikacji samochodowej – wyniki badań [w]: Rachunkowość zarządcza  

w warunkach globalizacji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 15, (red.) E. Nowak, 

Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008. 

3. D. Kuchta, A. Bojnowska, A. Parkitna, Wykorzystanie rachunku kosztów działań  

w wyższej uczelni w Polsce, [w]: Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe UE we 

Wrocławiu nr 12, (red.) E. Nowak, M. Nieplowicz, Wyd. UE we Wrocławiu, 

Wrocław 2010.. 

4. Z. Leszczyński, Rachunek kosztów działań w średnim przedsiębiorstwie, Zeszyty 

Naukowe nr 1048, Politechnika Łódzka, Łódź 2009. 

5. M. Nieplowicz, Wprowadzenie rachunku kosztów działań w zakładach opieki 

zdrowotnej [w]: Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, Prace Naukowe 

UE we Wrocławiu nr 15, (red.) E. Nowak, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008. 

6. E. Nowak,  Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 

2004. 

7. A. Nóżka, Przesłanki wykorzystania rachunku kosztów działań w instytutach 

naukowo-badawczych [w]: Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości 

zarządczej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 1136, (red.) E. Nowak, Wyd. UE we 

Wrocławiu, Wrocław 2006. 

8. R. Piechota, Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005. 

9. A. Stronczek, A. Surowiec, J. Sawicka, E. Marcinkowska, M. Białas, Rachunek 

kosztów: wybrane zagadnienia w teorii i praktyce C.H. BECK, Warszawa 2010. 

10. A. Szydełko, Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze, Wyd. 

MITEL, Rzeszów 2010. 

 

 


