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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu RACHUNEK KOSZTÓW, PG_00049644

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 30.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 6.0 24.0 75

Cel przedmiotu Wskazanie możliwości i obszarów wykorzystania rachunku kosztów w procesie zarządzania 
przedsiębiorstwem oraz nabycie umiejętności kalkulacji kosztów w oparciu o metody tradycyjnego i 
nowoczesnego rachunku kosztów.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U02] potrafi wykorzystywać 
wiedzę teoretyczną z zakresu 
ekonomii i finansów pozyskiwać, 
analizować i interpretować dane 
dotyczące procesów i zjawisk 
gospodarczych i na ich podstawie 
formułować własne opinie

Student nabywa umiejętności 
klasyfikowania kosztów do 
odpowiednich grup. Przeprowadza 
kalkulację kosztów za pomocą 
różnych metod. 
Student potrafi dokonać wyboru 
właściwego rachunku kosztów dla 
określonej sytuacji oraz krytycznie 
oceniać rachunek kosztów 
stosowany w przedsiębiorstwie.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_W08] zna zasady 
sporządzania i analizowania 
przychodów i kosztów w 
przedsiębiorstwach, i instytucjach 
finansowych wykorzystywanych w 
sporządzaniu sprawozdań i 
podejmowaniu decyzji zarządczych

Student zna definicję, podziały 
kosztów oraz metody kalkulacji 
kosztów produktów. Student 
potrafi scharakteryzować różne 
rodzaje rachunków kosztów oraz 
wskazać na różnice między nimi.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W04] ma pogłębioną wiedzę 
w zakresie identyfikacji i 
wyjaśniania zjawisk 
ekonomicznych i finansowych w 
skali lokalnej i międzynarodowej

Student nabywa wiedzę dotyczącą 
pozyskiwania informacji 
finansowych dla celów 
podejmowania decyzji w 
zarządzaniu organizacją

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U14] umie doskonalić się 
poprzez systematyczne 
pozyskiwanie wiedzy i umiejętności

Student doskonali się poprzez 
systematyczne pozyskiwanie 
wiedzy i umiejętności dotyczących 
kalkulacji kosztów za pomocą 
różnych metod.

[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu WYKŁAD: Wprowadzenie do rachunku kosztów; Klasyfikacje kosztów; Modele rachunku kosztów – 
rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów niepełnych, rzeczywistych i planowanych; Rozliczanie 
kosztów działalności pomocniczej; Tradycyjne metody kalkulacji kosztów; Koszty rozliczane w czasie; 
Księgowanie kosztów w sposób uproszczony i rozwinięty. Koszty działalności operacyjnej w porównawczym 
i kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. Rachunek kosztów działań;  Rachunek kosztów docelowych; 
Rachunek kosztów cyklu życia produktu;

 

ĆWICZENIA: Klasyfikacje kosztów; Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej; Klucze rozliczeniowe 
kosztów pośrednich; Tradycyjne metody kalkulacji kosztów; Księgowanie kosztów rozliczanych w czasie. 
Koszty w uproszczonych i rozwiniętych wariantach ewidencji; Sporządzanie porównawczego i 
kalkulacyjnego rachunku zysków i strat; Rachunek kosztów działań; Rachunek kosztów działań sterowanych 
czasem; W Rachunek kosztów docelowych; Rachunek kosztów cyklu życia produktu;

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwia w czasie semestru 60.0% 90.0%
Egzamin pisemny 60.0% 10.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur R. Kotapski, R. Kowalak, G. Lew: Rachunek kosztów i rachunkowość 
zarządcza, Marina 2020.

 

E. Nowak (red.): Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących 
działalność gospodarczą , Ekspert 2018.

P. Szczypa: Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do praktyki. 
CeDeWu, 2019.

M. R. Kinney, C. A. Raiborn, Cost Accounting. Foundations and 
Evolutions. South-Western, Cengage Learning 2011.

https://www.researchgate.net/publication/
225083728_Cost_Accounting_Foundations_and_Evolutions

Uzupełniająca lista lektur 1. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza. TNOiK, Toruń 2003. 2. Nowak 
E. (red.) Strategiczne zarządzanie kosztami. Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2006; 3. Kobiela - Pionnier K.: Rachunkowość w zarządzaniu 
kosztami i wynikami. 4 Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: 
Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, 
Warszawa 2004; . przedsiębiorstwa. Vizja Press&IT, Warszawa 2010.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

W przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym MAX w układzie rodzajowym ujmowane są wszystkie koszty 
poniesione w danym okresie. Koszty dotyczące przyszłych okresów są przeksięgowywane do rozliczenia w 
czasie na konto Rm/oK.
W roku obrotowym zaewidencjonowano następujące koszty rodzajowe:
Amortyzacja 3.000 zł
Usługi obce 2.000 zł
Wynagrodzenia 8.000 zł
Ubezp. społ. i inne świadczenia 3.000 zł
Zużycie mat. i energii 5.000 zł
Podatki i opłaty 1.000 zł
Pozostałe koszty rodzajowe 500 zł
Ponadto wiadomo, że koszty finansowe wyniosły 650 zł.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. 
Informacje dotyczące sald początkowych i końcowych wybranych kont przedstawiały się następująco [w zł]:
Towary według cen nabycia Sp.) 20.000; Sk.) 8.000
Wyroby gotowe po kosztach wytworzenia Sp.) 14.000; Sk.) 9.000
Produkcja niezakończona po kosztach wytworzenia Sp.) 2.000; Sk.) 8.000
Materiały według cen nabycia Sp.) 5.600; Sk.) 6.000
Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rm/oK Sp.) 3.300; Sk.) 2.000
Polecenia:
Sporządzić rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym do wyniku z działalności operacyjnej 
wiedząc, że w ramach zmiany stanu produktów przedsiębiorstwo uwzględnia koszty rozliczane w czasie i że 
przedsiębiorstwo sprzedało w analizowanym okresie:
- towary o wartości w cenach nabycia 12.000 zł i zrealizowało 8.000 zł marży brutto na ich sprzedaży i
- wyroby gotowe o wartości w cenach sprzedaży netto 40.000 zł.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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