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dr Tomasz M. Zieliński, aBc akademia

MOdel POziOMóW dOjrzałOści rachunKu KOsztóW

szkolenie oparte jest na 
kilkudziesięciu wdrożeniach 
nowoczesnych rachunków 
kosztów Zprk/aBc/
Gpk/rca w polsce oraz 
na pracach naukowych 
realizowanych na czołowych  
uczelniach ekonomicznych. 

szkolenie prowadzi dr Tomasz M. Zieliński:

Jeden z najlepszych ekspertów w zakresie systemów  §
controllingowych do zarządzania kosztami i rentowno-
ścią w polsce,

doktor nauk ekonomicznych uniwersytetu ekonomicz- §
nego w poznaniu i wykładowca na uniwersytecie eko-
nomicznym w poznaniu oraz uniwersytecie Łódzkim,

autor koncepcji Zasobowo-procesowego rachunku  §
kosztów (Zprk/rca) wdrażanego w przedsiębior-
stwach takich jak: orlen laBoraToriuM, FirsTdaTa 
poland (polcard), enerGa oBróT, elecTroluX, 
spoMlek, kupiec, proFiM, ceraMika TuBĄdZin, 
GórnoŚlĄskie prZedsięBiorsTwo wodociĄGów, 
JuraJska, BalcerZak, VisoTec socha i wielu innych,

prezes Zarządu firmy aBc akademia specjalizującej  §
się we wdrażaniu nowoczesnych rachunków kosztów 
Zprk/aBc/rca/Gpk,

Jego największy sukces, to skuteczne powiązanie nauki  §
i praktyki oraz najszersze w polsce rozpowszechnianie 
zaawansowanych rachunków kosztów przedsiębior-
stwach z różnych branż,

autor przełomowej książki pt. “odkrywanie prawdy   §
o zyskach. Teoria i praktyka systemów aBc/M” oraz 
wielu artykułów,

Już ponad 1700 osób uznało szkolenia i wykłady   §
dr Tomasza M. Zielińskiego za inspirujące, motywujące 
edukacyjnie niezbędne i dające nowe spojrzenie na 
rachunek kosztów,

Jego wykłady to połączenie najnowszej wiedzy z zakresu  §
zarządzania kosztami, doświadczenia praktycznego 
oraz aktywnej dyskusji,

posiada wieloletnie doświad- §
czenie we wdrażaniu rozwią-
zań controllingowych oraz 
nowoczesnych rachunków 
kosztów w przedsiębior-
stwach z wielu branż.
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1. opis szkolenia

dlaczegO WartO Wziąć udział  
W szKOleniu:

Klienci są cOraz bardziej WyMagający, 
rynKi ulegają POdziałOWi, sKracają się 
cyKle życia PrOduKtóW, a PrOducenci 
inWestują W elastycz ne technOlOgie. 

era masowej produkcji i masowego marketingu została 
zastąpiona erą elastycznej produkcji i mikro marketingu. 
systemy tradycyjnego rachunku kosztów, jakie zostały opra-
cowane w erze masowej produkcji i ciągle funkcjonujące 
w przedsiębiorstwach, nie są w stanie już dłużej objaśniać 
zjawisk zachodzących na współczesnych rynkach.

Tradycyjny rachunek kosztów nie umożliwia zasadniczo 
ujawnienia istotnych związków przyczynowo - skutkowych, 
które mają lub mogą mieć znacz enie z punktu widzenia 

podejmowania decyzji menedżerskich. sposób mierzenia 
kosztów w ujęciu tradycyjnym powoduje swoiste oderwanie 
informacji o kosztach od rzeczywistych, źródłowych operacji 
gospodarczych (produkcyjnych, usługowych, sprzedażowych 
czy logistycznych), które stanowią podstawę zaawansowa-
nych rachunków kosztów.

większość przedsiębiorstw w polsce osiąga poziomy 
zaawansowania rachunku kosztów tylko od drugiego do 
piątego na 12 poziomów wskazanych przez international Fe-
deration of accountants – iFac (Międzynarodowa Federacja 
księgowych) - rysunek.

Poziom dojrzałości rachunku kosztów w polskich przedsiębiorstwach** 
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** dr T.M.Zieliński, 2013, Badanie poziomu dojrzałości rachunku kosztów w polskich przedsiębiorstwach
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podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zasadami projektowania i wdrażania nowoczesnych koncepcji 
rachunków kosztów jak: 

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK)  § – koncepcja rachunku kosztów z powodzeniem wdrażana  
w polskich przedsiębiorstwach, która podobnie jak rachunek rca, oparta jest na kluczowych założeniach niemieckiego 
Grenzplankostenrechnung (Gpk) oraz amerykańskiego activity Based costing (aBc),

Resource Consumption Accounting - RCA §  - metodyka aktualnie uznawana na świecie za najbardziej zaawansowaną, 

activity based costing - abc/M  § – rachunek silnie promowany i wdrażany przez ponad 60% amerykańskich firm, 

Grenzplankostenrechnung - GPK §  stosowany przez ponad 60% firm niemieckojęzycznych. 

szkolenie oparte jest na kilkudziesięciu wdrożeniach nowoczesnych rachunków kosztów Zprk/aBc/Gpk/rca w polsce oraz 
na pracach naukowych realizowanych na czołowych uczelniach ekonomicznych. 

szkolenie realizowane jest w formie dwustopniowej (2 szkolenia po 2 dni). 

w przerwie pomiędzy i i ii stopniem szkolenia uczestnicy mają za zadanie samodzielnie zaprojektować układ miejsc powsta-
wania kosztów zgodnie z założeniami koncepcji centrów kosztów Zasobów. Zadanie to wykonują na przykładzie własnej 
firmy w oparciu o przekazywane po szkoleniu przykłady oraz modele referencyjne.

ZoBacZ Jak To roBiĄ naJlepsi!

skorzystaj z największych i praktycznych doświadczeń wdrożeniowych zaawansowanych rachunków w polsce zrealizowa-
nych w takich przedsiębiorstwach jak np.: Orlen labOratOriuM, Firstdata (POlcard), energa Obrót, elec-
trOluX POland, budMat, górnOśląsKie PrzedsiębiOrstWO WOdOciągóW, KuPiec, cOnbelts bytOM, 
luMag, Wyższa szKOła lOgistyKi, eurO-taX, sPOMleK, tubądzin, jurajsKa, balcerzaK, VisOtec sOcha  
i inne. 

Znajomość rekomendowanych na świecie koncepcji rachunków kosztów pozwoli uczestnikom tego szkolenia w sposób 
praktyczny i samodzielny rozwijać nowoczesne rachunki kosztów we własnych przedsiębiorstwach.

W traKcie szKOlenia uczestnicy POznają OdPOWiedzi na Pytania: 

Jakie są zasady projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów takich jak Zasobowo-procesowy ra-1. 
chunek kosztów (Zprk), resource consumption accounting (rca), Grenzplankostenrechnung (Gpk) i activity Based 
costing (aBc)?

Jakie koncepcje rachunku kosztów rekomendują największe na świecie stowarzyszenia controllerów: iMa (institute 2. 
of Management accountants), iFac (international Federation of accountants), icV (internationaler controller Verein), 
iGc (international Group of controlling)?

Jakie informacje dostarcza nowoczesny rachunek kosztów w porównaniu z informacjami, jakie generuje tradycyjny 3. 
rachunek kosztów? 

czy zarządczy rachunek kosztów powinien być odrębny od sprawozdawczego? od czego zależy konieczność jego 4. 
wyodrębnienia?

Jak zorganizować optymalny i spójny rachunek kosztów dla całej firmy? 5. 

Jaki jest stopień zaawansowania posiadanego przez moje przedsiębiorstwo rachunku kosztów i jaka powinna być 6. 
strategia jego rozwoju?

największych niemieckich przedsiębiorstw stosuje   
rachunek kosztów bazujący na GPK/RCA
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2. korzyści dla uczestnika

zdObądź Wiedzę z zaKresu:

zdObądź uMiejętnOści:

samodzielnego projektowania  
i wdrażania nowoczesnych  
rachunków kosztów:

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów  §
(Zprk)
resource consumption accounting (rca) §
activity Based costing (aBc) §
Grenzplankostenrechnung (Gpk) §
Time driven aBc §
rachunek kosztów stałych i zmiennych §
rachunek kosztów niewykorzystanych  §
zasobów i inne

projektowania rachunku 
kosztów bazującego na najno-
wocześniejszych koncepcjach 
rachunkowości zarządczej 
Zprk/aBc/Gpk/rca

Zasad projektowania i wdraża-
nia nowoczesnych rachunków 
kosztów Zprk/aBc/Gpk/rca

opracowania strategii rozwoju 
rachunku kosztów przedsiębior-
stwa

 samodzielnego i trafnego  
doboru optymalnego rachunku 
kosztów dla własnej firmy

wykorzystania Modelu  
12 poziomów dojrzałości  
w kalkulacji kosztów opraco-
wanego przez Międzynaro-
dową Federację księgowych 
(iFac) do oceny zaawansowa-
nia rachunku kosztów

samodzielnego projektowania 
centrów kosztów Zasobów 
jako podstawy do wykonywa-
nia zaawansowanej kalkulacji 
kosztów

samodzielnego wykonywania-
kalkulacji kosztów produktów, 
klientów procesów  
i zasobów 

3. adresaci szkolenia

szKOlenie adresOWane jest dO: 

dyrektorzy Finansowi, §

dyrektorzy controllingu, §

Główni księgowi,  §

controllerzy, §

realizacji wdrożeń najnowszych 
koncepcji rachunku kosztów 
w dużych i średnich polskich 
firmach

analitycy kosztów,  §

pracownicy działów controllingu i księgowości,  §

kadra kierownicza i menedżerska odpowiedzialna   §
za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich 
przedsiębiorstwach.

1

1

2

2

4

4

3

3

5

większość przedsiębiorstw 
w polsce osiąga poziomy 
zaawansowania rachunku 
kosztów tylko od drugiego 
do piątego na 12 poziomów
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4. program szkolenia

i stOPień – cOntrOlling i nOWOczesny rachuneK KOsztóW

1. PrOcesy czy KOszty? – OtO jest Pytanie …

sposób przedstawiania informacji kosztowych menedżerom ma znaczenie. w nowoczesnych koncepcjach rachun-
ku kosztów nie chodzi wyłącznie o samo policzenie kosztów, ale również zaprezentowanie informacji wynikowych w spo-
sób zwiększający skuteczność podejmowanych decyzji. przedstawianie informacji kosztowych w ujęciu procesów i działań  
w sposób automatyczny kieruje menedżerów do myślenia w kategoriach usprawnień, a nie wyłącznie cięcia kosztów. pro-
cesowy sposób ujęcia kosztów promowany jest w ramach amerykańskiej koncepcji activity Based costing (aBc), jednakże 
wiele zespołów wdrożeniowych napotkało problemy związane z wiarygodnością i pracochłonnością kalkulacji kosztów działań  
w tym rachunku kosztów. w ostatnich latach wypracowane zostały na świecie koncepcje rachunku kosztów jak Zasobowo-
procesowy rachunek kosztów (Zprk) czy resource consumption accounting (rca), które przejmują zasobowe ujęcie kosztów 
z powodzeniem stosowane przez 60% przedsiębiorstw niemieckojęzycznych w ramach rachunku Grenzplankostenrechnung 
(Gpk). powiązanie niemieckiego Gpk i amerykańskiego aBc w ramach jednego rachunku kosztów sprawia, że w przedsiębior-
stwie pojawia się wiarygodna i transparentna informacja zarówno o kosztach, jak i procesach biznesowych przedsiębiorstwa.

 2. MOdel 12 POziOMóW dOjrzałOści rachunKu KOsztóW (iFac)

Międzynarodowa Federacja księgowych (international Federation of accountants – iFac) w 2009 roku opublikowała Model 
12 poziomów dojrzałości rachunku kosztów. celem modelu jest pomoc dyrektorom finansowym, controllerom, księgowym i 
menedżerom w ocenie stopnia zaawansowania posiadanego rachunku kosztów. większość przedsiębiorstw w polsce osiąga 
poziomy zaawansowania kalkulacji tylko od drugiego do piątego na 12 poziomów zaawansowania. podczas szkolenia omó-
wione zostaną poszczególne etapy dojrzałości rachunków kosztów, co pozwoli na określenie poziomu dojrzałości rachunku 
kosztów stosowanego w przedsiębiorstwach uczestników szkolenia. ocena ta jest doskonałym punktem startowym dla szcze-
gółowego rozpoznawania nowoczesnych rachunków kosztów. 

3. struKtura zasObOWO-PrOcesOWegO rachunKu KOsztóW (zPrK/rca)

 a. Zasoby (resources)

 b. Działania (activities)

 c. obiekty kosztowe (cost objects)

 
Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest kompleksowo obejmującym całość przedsiębiorstwa zarządczym rachunkiem 
kosztów, dostarczającym menedżerom informacji niezbędnych do identyfikowania obszarów nieefektywności oraz potencjal-
nych usprawnień. aktualnie rekomendowane na świecie koncepcje rachunku kosztów koncentrują się na dostarczaniu pre-
cyzyjnych informacji zarówno o zasobach, realizowanych procesach, jak i o produktach i klientach przedsiębiorstwa. oznacza 
to, że nowoczesne koncepcje rachunków kosztów przedstawiają informację w sposób wielowymiarowy, wyraźnie rozróżniając 
w ramach swojej struktury podstawowe obiekty grupowania kosztów jak: zasoby, działania oraz obiekty kosztowe klientów i 
produktów. 

4. zasObOWO-PrOcesOWy rachuneK KOsztóW (zPrK) - resOurce cOnsuMPtiOn  
accOunting (rca)

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów to połączenie silnej kultury niemieckiego controllingu, za którym stoi rygorystyczny  
i szczegółowy pomiar zużycia zasobów (Grenzplankostenrechnung - Gpk) oraz angloamerykańskiej rachunkowości zarząd-
czej, której symbolem jest koncepcja activity Based costing - aBc (nastawiona na optymalizację i usprawnianie procesów biz-
nesowych). ideą przyświecającą wykonanej w ramach Zasobowo-procesowego rachunku kosztów integracji jest osiągnięcie 
efektu synergii i chęć zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb wewnętrznych odbiorców informacji w ramach jednego, kom-
pleksowego i systematycznego zarządczego rachunku kosztów.  na gruncie amerykańskim Zasobowo-procesowy rachunek 
kosztów rozwija się pod nazwą resource consumption accounting (rca). koncepcja rca jest uznawana przez autorytety dzie-
dziny rachunkowości zarządczej jak: international Federation of accountants – iFac, consortium for advanced Management 
international – caM-i czy institute of Management accountants – iMa, za najbardziej zaawansowaną koncepcję rachunku 
kosztów. rachunek ten jest w stanie dostarczyć kompleksowej informacji o kosztach i rentowności, skutecznie wspierając po-
dejmowanie decyzji menedżerskich na różnych poziomach zarzadzania przedsiębiorstwem. podstawą koncepcji Zprk oraz 
rca jest przyczynowo - skutkowa kalkulacja kosztów w całym modelu kosztowym firmy oraz silna integracja tego rachunku 
z systemami operacyjnymi firmy. Zmiany technologiczne w informatyce oraz zwiększenie dostępności danych operacyjnych 
w przedsiębiorstwach sprawiają, że wdrażanie rachunków kosztów, które jeszcze kilkanaście lat temu uznawane były za zbyt 
trudne do wdrożenia, dzisiaj mogą być wdrażane samodzielnie i efektywnie przez coraz bardziej doświadczone zespoły con-
trollerów przedsiębiorstw.

5. centra KOsztóW zasObóW – istOta, rOdzaje i zasady WyOdrębniania  
(zPrK/rca/gPK)

aktualnie najbardziej na świecie promowane koncepcje rachunku kosztów, jak Grenzplankostenrechnung – Gpk (stosowany 
przez ponad 60% firm niemieckojęzycznych), czy resource consumption accounting – rca (metodyka aktualnie uznawana 
w usa za najbardziej zaawansowaną) promują szczegółowe podejście do analizy kosztów zasobów organizacyjnych stawiając 
je jako pierwszy z obiektów zarządzania i kalkulacji kosztów. koncepcja centrów kosztów Zasobów w porównaniu z rachun-
kami kosztów, jakie aktualnie funkcjonują w polskich przedsiębiorstwach można ująć jak 1 do 50. oznacza to, że aktualnie 
na świecie promuje się zdecydowanie bardziej szczegółowe podejście do analizy kosztów zasobów niż jest to stosowane  
w polsce. podczas szkolenia zostanie zaprezentowana koncepcja centrów kosztów Zasobów i wskazana jej rola we wdrażaniu 
nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów jak Zprk, Gpk, rca czy aBc.

6. case: zasObOWO-PrOcesOWy rachuneK KOsztóW cz.1

case „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów” to część praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projek-
tują zaawansowany, przyczynowo skutkowy rachunek kosztów przykładowej firmy. podczas ćwiczenia omawiane są zasady 
wyodrębniania centrów kosztów zasobów, działań oraz finalnych i pośrednich obiektów kosztowych. Ćwiczenie to w doskonały 
sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania najbardziej zaawansowanego rachunku kosztów oraz potencjał informacji 
menedżerskich, jaki jest on w stanie dostarczyć. przykład obejmuje przedsiębiorstwo produkcyjne oraz przedsiębiorstwo usłu-
gowe.
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7. KOszty stałe i zMienne – deFiniOWanie stałych i zMiennych bezPOśrednich  
eleMentóW KOsztOWych (zPrK/rca/gPK)

kluczowym założeniem najbardziej zaawansowanych na świecie rachunków kosztów, jak Zasobowo-procesowy rachunek 
kosztów (Zprk), Grenzplankostenrechnung – Gpk, czy resource consumption accounting – rca, jest podział kosztów za-
sobów na stałe i proporcjonalne (zmienne). podział ten daje doskonałą informację menedżerom o zmianach  w kosztach 
krańcowych (marginalnych), jakie wywoływane są zmianami w popycie na produkty i usługi firmy. podejście to jest zgoła inne 
od tradycyjnego podziału na koszty stałe i zmienne zwłaszcza w zakresie precyzji określania zmienności kosztów organizacyj-
nych. rachunek kosztów zmiennych, oparty na założeniach koncepcji rca i Gpk, dostarcza firmom informacji  o elastyczności 
kosztów zasobów firmy na zmiany w skali produkcji oraz usług logistycznych i sprzedażowych. istota działania nowoczesnych 
przedsiębiorstw i ich duże uzależnienie w zakresie skali działania od wymagań klientów sprawia, że kluczowym jest utrzymywa-
nie wysokiego udziału kosztów zmiennych w kosztach całkowitych. pilnowanie zmienności kosztów pozwala firmom bardzo 
elastycznie dopasowywać swoje koszty do rozmiarów produkcji oraz usług logistycznych, sprzedażowych i unikać ponoszenia 
kosztów niewykorzystanych zasobów.  rachunek kosztów zmiennych pokazany również będzie jako podstawa do realizacji 
rachunku marż pokrycia kosztów. Ćwiczenie to pokazuje w sposób praktyczny, jak kalkulować koszty stałe i zmienne zasobów 
z wykorzystaniem metodyki resource consumption accounting (rca).

8. case: zasObOWO-PrOcesOWy rachuneK KOsztóW cz.2

Ćwiczenie to jest drugim podejściem do projektowania zaawansowanego rachunku kosztów, ale w oparciu o przykład z innej 
branży. case „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów” to część praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły 
projektują zaawansowany, przyczynowo skutkowy rachunek kosztów przykładowej firmy. podczas ćwiczenia omawiane są 
zasady wyodrębniania centrów kosztów zasobów, działań oraz finalnych i pośrednich obiektów kosztowych. Ćwiczenie to  
w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania najbardziej zaawansowanego rachunku kosztów oraz potencjał 
informacji menedżerskich, jaki jest on w stanie dostarczyć. przykład obejmuje przedsiębiorstwo produkcyjne oraz przedsię-
biorstwo usługowe.

PrOjeKtOWanie nOWOczesnegO rachunKu KOsztóW na Przy-
Kładzie WłasnegO PrzedsiębiOrstWa.
w przerwie pomiędzy i i ii stopniem szkolenia uczestnicy mają za zadanie samodzielnie zaprojektować układ miejsc powsta-
wania kosztów zgodnie z założeniami koncepcji centrów kosztów Zasobów. Zadanie to wykonują na przykładzie własnej firmy 
w oparciu o przekazywane po szkoleniu przykłady oraz modele referencyjne .

koncepcja centrów kosztów Zasobów jest powszechnie stosowana w rachunkach Zprk, rca oraz Gpk. podejście to uznawa-
ne jest aktualnie na świecie jako merytorycznie najbardziej poprawne oraz istotnie wypływające na usprawnienie oraz dokład-
ność przyczynowo - skutkowej kalkulacji kosztów.

celem realizacji tego zadania jest pokazanie uczestnikom realnej możliwości samodzielnego projektowania i wdrażania nowo-
czesnych rachunków kosztów przez Zespoły controllerów w przedsiębiorstwach.

ii stOPień – cOntrOlling i nOWOczesny rachuneK KOsztóW

1. rOzliczanie centróW KOsztóW zasObóW WsPierających na POdstaWOWe centra 
KOsztóW (zPrK/rca/gPK) 
 
 a. rozliczanie centrów kosztów zasobów współdzielonych – metoda bezpośrednia 

 b. rozliczanie centrów kosztów zasobów realizujących usługi wewnętrzne – metoda pośrednia 

 c. Koszt całkowity zasobu – bezpośrednie i pośrednie elementy kosztowe zasobu 

wiele organizacji ma problemy z rozliczaniem kosztów ogólnych, które często zbyt pochopnie uznawane są za niemożliwe 
do przyczynowo - skutkowego rozliczenia. skutkuje to traktowaniem tych kosztów jako arbitralny narzut, z którym nie godzą 
się komórki operacyjne firmy. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, podobnie jak rca, rozróżnia wspierające od pod-
stawowych centrów kosztów i stosuje dwie metody przyczynowo – skutkowego rozliczania wspierających centrów kosztów 
(metoda bezpośrednia oraz pośrednia). Zastosowanie tego podejścia zapewnia przyczynowo – skutkowe rozliczenie kosztów 
ogólnych, rzetelną wycenę kosztu całkowitego zasobów oraz prawidłowe kalkulowanie jednostkowych stawek zużycia zaso-
bów organizacyjnych.

2. zasady KalKulacji KOsztóW jednOstKOWych stałych i zMiennych centróW KOsz-
tóW zasObóW (staWKi zużycia zasObóW) (zPrK/rca/gPK)

Jednym z podstawowych mankamentów tradycyjnych rachunków kosztów jest nieoszacowywanie stawek kosztowych, przez 
co zaniżane są koszty produktów i usług oraz powstają wysokie odchylenia kosztów. w rachunkach Zprk, rca i Gpk problem 
ten adresowany jest poprzez prawidłowe odzwierciedlanie współzależności pomiędzy zasobami. celem odzwierciedlenia tych 
współzależności jest dostarczenie informacji o kosztach w pełni wyposażonych zasobów, przygotowanych do efektywnej re-
alizacji działań. w efekcie kalkulacja kosztów jednostkowych zarówno stałych jak i zmiennych dostarcza informacji o stawkach 
kosztowych uwzględniających koszty całkowite tych zasobów. Zaawansowane rachunki kosztów w różny sposób wyznaczają 
podstawę do określania stawek kosztowych. podczas szkolenia omówione zostaną zasady kalkulowania stawek kosztowych  
w różnych odmianach rachunków kosztów ze wskazaniem na metody najbardziej rekomendowane.

3. case: KalKulacja KOsztóW całKOWitych i jednOstKOWych centróW KOsztóW  
zasObóW (zPrK/rca/gPK)

najbardziej zaawansowane rachunki kosztów jak Zprk, rca, Gpk, aBrp oraz Td aBc opierają kalkulacje kosztów w oparciu  
o stawki kosztowe zasobów. ponadto w Zasobowo-procesowym rachunku kosztów oraz rca i Gpk, stawki te ustalane są 
osobno dla kosztów stałych oraz zmiennych. przykład ma za zadanie praktyczne pokazanie uczestnikom, w jaki sposób powin-
ny być określane stawki kosztowe z wykorzystaniem koncepcji praktycznej i rzeczywistej dostępności zasobów (practical, actual 
capacity). ponadto celem przykładu jest pokazanie rozliczeń kosztów zasobów wspierających wykonywane z zachowaniem 
podziałów kosztowych na koszty stałe i zmienne, co pozwala na prawidłowe odzwierciedlenie konsumpcji zasobów  w całym 
przedsiębiorstwie.
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4. Wyznaczanie POziOMóW dOstęPnOści i WyKOrzystania (zużycia) centróW  
KOsztóW zasObóW

wyznaczanie poziomów dostępności i wykorzystania zasobów realizowane jest z wykorzystaniem miar wielkości przerobu 
zasobów. Miary te są podstawą w zarządzaniu potencjałem i kosztami niewykorzystanych zasobów. podczas szkolenia uczest-
nicy zapoznają się z koncepcjami dostępności teoretycznej, praktycznej, planowanej oraz dostępności autoryzowanej oraz 
rzeczywistej. pokazane zostanie zastosowanie tych koncepcji w kalkulowaniu stopnia i kosztów niewykorzystanych zasobów. 
wykorzystanie tak przedstawionej koncepcji potencjału znajduje zastosowanie w rachunkach kosztów: Zprk, rca, aBc, Gpk, 
Td aBc i innych.

5. zasady KalKulacji KOsztóW WyKOrzystanych i nieWyKOrzystanych centróW 
KOsztóW zasObóW (zPrK/rca/gPK)

kalkulowanie kosztów niewykorzystanych zasobów ułatwia menedżerom podejmowanie decyzji dotyczących poziomu zaso-
bów oraz skutecznego dopasowywania poziomu zasobów do rozmiarów działalności. Świadomość tych kosztów motywuje 
menedżerów do podejmowania czasem trudnych decyzji, dlatego też kalkulowanie kosztów niewykorzystanych zasobów jest 
niezwykle istotne. kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów zostanie zaprezentowana z wykorzystaniem metodyki sto-
sowanej w rachunkach kosztów Zprk, rca i Gpk.

6. case: stOPień WyKOrzystania zasObóW Oraz KOszty WyKOrzystane  
i nieWyKOrzystane centróW KOsztóW zasObóW

Ćwiczenie ma za zadanie w sposób praktyczny pokazać uczestnikom, w jaki sposób wyznaczać praktyczne miary wielkości 
przerobu zasobów oraz kalkulować stopień wykorzystania zasobów. kalkulacja stopnia wykorzystania zasobów to podstawa 
dla kalkulacji kosztów niewykorzystanych zasobów. wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów pozwala na unikanie 
zjawiska „spirali śmierci kosztów stałych”, które może skutkować nieuzasadnionym zawyżaniem kosztów produktów i usług.

7. działania – istOta, rOdzaje i zasady WyOdrębniania

wyodrębnianie działań w kalkulacji kosztów zapoczątkowane zostało w ramach koncepcji rachunku kosztów działań (aBc). 
działania w modelu kosztowym warunkują dokładność kalkulacji, zapewniają wysokie walory interpretacyjne informacji wyni-
kowej oraz dostarczają niezbędnych informacji do podejmowania inicjatyw dotyczących usprawniania i przebudowy proce-
sów biznesowych. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów oraz resource consumption accounting to rachunki kosztów, 
które integrują podejście stosowane w rachunku kosztów działań z niemieckim Grenzplankostenrechnung. powiazanie to 
stanowi odpowiedź na wiele niepowodzeń wdrożeniowych samego rachunku kosztów działań. istotnym elementem szkolenia 
jest zwrócenie uwagi na szczegółowe kryteria wyodrębniania działań oraz ich klasyfikacji w zależności od rozliczania kosztów 
działań w modelu kosztowym.

8. zasady KalKulacji KOsztóW działań (zPrK/rca/abc) – nOśniKi KOsztóW zasObóW

przyczynowo skutkowa kalkulacja kosztów działań realizowana jest z wykorzystaniem nośników kosztów zasobów. Założenie 
przyczynowo - skutkowości kalkulacji kosztów wymaga stosowania różnego rodzaju nośników kosztów zasobów do wyceny 
działań. podejście, jakie stosowane jest do kalkulacji kosztów działań w koncepcjach Zprk, rca, w porównaniu do klasycznego 
podejścia w rachunku aBc, znacznie upraszcza i zwiększa walory interpretacyjne wykonywanych kalkulacji.

9. case: KalKulacja KOsztóW działań (zPrK/rca/abc)

Ćwiczenie ma za zadanie w sposób praktyczny pokazać uczestnikom, w jaki sposób kalkulować koszty działań oraz interpreto-
wać wyniki wykonanej kalkulacji kosztów. podczas przykładu nacisk kładziony jest na poprawna kalkulację kosztów działań oraz 
istotę poprawnego wyodrębniania działań w rachunku kosztów.

10. Finalne i POśrednie ObieKty KOsztOWe (PrOduKtu, usługi i Klienci) - istOta,  
rOdzaje i zasady WyOdrębniania

Finalne i pośrednie obiekty kosztowe to zwieńczenie kalkulacji kosztów, jaka ma miejsce w zaawansowanym rachunku kosz-
tów. Z jednej strony rachunek kosztów dostarcza informacji o produktach i usługach a z drugiej zapewnia informację o kosz-
tach i rentowności klientów. kluczem prawidłowej kalkulacji kosztów produktów, usług i klientów jest przyczynowo-skutkowe 
rozliczanie kosztów z wykorzystaniem odpowiednich nośników kosztów. Modele kosztowe niejednokrotnie rozliczają koszty  
w sposób wieloetapowy. dobre zrozumienie nośników kosztów oraz umiejętność ich odpowiedniego doboru w modelu kosz-
towym są kluczowe dla prawidłowych wyników kalkulacji. 

11. Pięć POdstaWOWych POziOMóW KOsztóW

hierarchia poziomów kosztów, stosowana w ujęciu pięciu podstawowych poziomów kosztów, ma na celu umożliwienie agre-
gowania kosztów zgodnie z koncepcją przypisywalności, czyli alokowania kosztów do tego poziomu, gdzie istnieją najsilniejsze 
związki przyczynowo-skutkowe. ujęcie kosztów w wyznaczonych poziomach pozwala na analizowanie informacji wynikowej 
w ujęciu wielostopniowych marż pokrycia kosztów. stosowanie koncepcji poziomów kosztów jest zakładane we wszystkich 
zaawansowanych rachunkach kosztów jak: Zprk, rca, aBc, Gpk, gdzie stanowi podstawowy układ prezentacji wyników me-
nedżerom. Marże pokrycia kosztów pozwalają na odróżnianie kosztów istotnych i nieistotnych dla podejmowanej decyzji. 
wielostopniowość i wieloblokowość do podstawa każdego nowoczesnego systemu controllingu kosztów i rentowności.

 12. case: Pięć POdstaWOWych POziOMóW KOsztóW

przykład ma za zadanie w sposób praktyczny pokazać uczestnikom, w jaki sposób kalkulować koszty produktów i klientów 
w oparciu o założenia zaawansowanych rachunków kosztów Zprk, rca z wyodrębnianiem z kalkulacji kosztów niewykorzy-
stanych zasobów. podczas ćwiczenia uczestnicy będą mogli zrozumieć konsekwencje decyzyjne, jakie może za sobą nieść 
nieświadome alokowanie kosztów niewykorzystanych zasobów do produktów, usług i klientów oraz poznać konsekwencje 
działania spirali śmierci kosztów stałych. Ćwiczenie to, pokazuje w sposób praktyczny jak kalkulować produktów, usług i klien-
tów oraz prezentować informację wynikową w ujęciu wielostopniowych marż pokrycia kosztów.

13. Wdrażanie i zastOsOWania nOWOczesnegO KOsztóW

Jedno, co jest pewne to fakt, że nowoczesne rachunki kosztów stają się coraz bardziej złożone i zaawansowane, a co za tym 
idzie pojawia się coraz większa potrzeba informatyzacji i automatyzacji rachunku kosztów. ręczna kalkulacja oparta na arku-
szach excel przestaje się sprawdzać, gdy w rachunku kosztów pojawia się wiele tysięcy ścieżek alokacji kosztów. oznacza to, 
że wdrażając nowoczesny rachunek kosztów należy zrozumieć również jego funkcjonowanie w przedsiębiorstwie. podczas tej 
części szkolenia zostaną omówione przykłady wdrożeń nowoczesnego rachunku kosztów.
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5. trener
dr Tomasz M. Zieliński, prezes Zarządu aBc akademia sp. z o.o.

 

Jeden z najlepszych ekspertów w zakresie systemów controllingowych  §
do zarządzania kosztami i rentownością w polsce,

doktor nauk ekonomicznych uniwersytetu ekonomicznego   §
w poznaniu i wykładowca na uniwersytecie ekonomicznym  
w poznaniu oraz uniwersytecie Łódzkim,

autor koncepcji Zasobowo-procesowego rachunku kosztów (rca)  §
wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: orlen laBoraToriuM, elecTroluX, FirsTdaTa poland (polcard), 
enerGa oBróT, spoMlek, kupiec, proFiM, ceraMika TuBĄdZin, GórnoŚlĄskie prZedsięBiorsTwo wodociĄ-
Gów, JuraJska, BalcerZak, VisoTec socha i szereg innych,

prezes Zarządu firmy aBc akademia specjalizującej się we wdrażaniu nowoczesnych rachunków kosztów Zprk/aBc/ §
rca/Gpk,

Jego największy sukces, to skuteczne powiązanie nauki i praktyki oraz najszersze w polsce rozpowszechnianie zaawan- §
sowanych rachunków kosztów przedsiębiorstwach z różnych branż,

Już ponad 1700 osób uznało szkolenia i wykłady dr Tomasza M. Zielińskiego za inspirujące, motywujące edukacyjnie  §
niezbędne i dające nowe spojrzenie na rachunek kosztów,

Jego wykłady to połączenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania kosztami, doświadczenia praktycznego oraz aktyw- §
nej dyskusji,

posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań controllingowych oraz nowoczesnych rachunków kosztów  §
w przedsiębiorstwach z wielu branż.

6. referencje

„Szkolenie rewelacyjnie przygotowane, trener prezentuje zagadnienia kompleksowo, a wykonywane podczas szkolenia praktyczne 
modele rachunków kosztów pozwalają na ich lepsze zrozumienie.”
– BAnk BpH 

„Szkolenie w ciekawy sposób pokazuje możliwości rozliczenia produktów oraz wszelkich kosztów związanych z działalnością przed-
siębiorstwa. Wiedza przekazana jest w sposób jasny i zrozumiały, co pozwala dogłębnie zrozumieć istotę i cel tak prowadzonego 
rachunku kosztów.”
BorgWArner polAnd

„Szkolenie kompleksowo traktuje temat nowoczesnych rachunków kosztów. Trener szybko reaguje na uwagi i komentarze, co powo-
duje, że szkolenie jest bardzo dynamiczne.”
FiAt AUto polAnd

„Szkolenie jest ciekawe, a prezentowane metody rachunku kosztów bardzo przekonujące. Zaletą szkolenia jest także dynamiczny 
przekaz, interesujący sposób prowadzenia zajęć i dużo przykładów.” 
nordeA BAnk polskA

„Szkolenie oceniam bardzo wysoko. Trener jest świetnie przygotowany i w bardzo przystępny sposób przekazuje wiedzę’
tHyssenkrUpp elevAtor

„Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Tomasza M. Zielińskiego wszystkim poszukującym profesjonalnych szkoleń oraz auto-
rytetu w dziedzinie rachunkowości zarządczej i controllingu.”
energA oBrót s.A.

„Uporządkowany i spójny sposób prezentowania nowoczesnych rachunków kosztów sprawił, że koncepcje te samodzielnie wdraża-
my w naszej firmie.”
electrolUx polAnd sp. Z o. o.

„Bardzo logicznie i jasno wyjaśniona metodologie ABC/RCA. Bardzo przydatne szkolenie.” 
polkoMtel s.A.

„Bardzo praktyczne podejście, oparte na faktycznych doświadczeniach wdrożeniowych, które bardzo chcieliśmy poznać.”
First dAtA polskA (polcArd) s.A.

„Wykładowca poruszył wszystkie istotne kwestie dotyczące nowoczesnego rachunku kosztów, z ogromnym wkładem wielobranżowe-
go doświadczenia praktycznego.” 
kUpiec sp. Z o.o.

„Jestem bardzo zadowolony, bo wreszcie ktoś pokazał mi ABC/RCA w sposób tak przejrzysty  i logiczny. A przy okazji dowiedziałem  
się sporo nowych rzeczy zwłaszcza, jeśli chodzi o aspekt praktyczny.” 
UniWersytet ekonoMicZny

„Trener doskonale przygotowany merytorycznie. Podczas szkolenia otrzymałem praktyczne wskazówki potrzebne przy wdrażaniu 
RCA. Ponadto poznałem przeszkody i doświadczenia związane z wprowadzeniem tej koncepcji w przedsiębiorstwach w Polsce.” 
MArWit
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w szkoleniach wzięło udział ponad 100 przedsiębiorstw  
z wielu branż m.in.: 
PrOduKcja

amica wronki §
Balcerzak i spółka §
Borgwarner poland §
Budmat §
Cementowania warta §
ceramika Tubądzin §
electrolux poland  §
Fiat auto poland §
galeco §
hanplast §
hochland polska §
invico §
kGhM polska Miedź §
konkskilde polska §
kopeX-Famago §
kupiec §
laboratorium kosmetyczne  §
Joanna
lumag §
lumena §
Man Trucks §
Marwit §
Masterpress  §
oceanic  §
pkc Group poland §
pkn orlen §
rosti pokska §
schlosser §
spomlek §
Visotec socha §
Volkswagen poznań §
wavin Metalplast-Buk §
wwŻ proFi §
Zakłady azotowe w Tarnowie-Mo- §
ścicach
Zakłady chemiczne „siarkopol”  §
tarnobrzeg
Żywiec Zdrój §

handel
Czerwona torebka §
onninen §
profix §
saturn §
tesCo §

Thyssenkrupp energostal §

usługi FinansOWe
Bank Bph §
Bank Millenium §
Bank Zachodni wBk §
euro-tax §
First data polska (polcard) §
iNg securities §
Man accounting center §
narodowy Bank polski §
nordea Bank polska §
raiffeisen Bank polska §
skok §

usługi
Berendsen Textile services §
energa obrót §
energa obsługa i sprzedaż §
hako polska  §
orlen laboratorium §
polkomtel §
polska wytwórnia papierów war- §
tościowych
pTc polska Telefonia cyfrowa §
pZu Życie §
tauron Dystrybucja  §
T-Mobile polska §

lOgistyKa
caT lc polska §
dB schenker §
Międzynarodowy port lotniczy im.  §
Jpii kraków-Balice
pcc intermodal §
poczta polska §
polMiedź Trans §
sils Centre gliwice §
TnT eXpress worldwide (po- §
land)

adMinistracja Publiczna
dolnośląski urząd wojewódzki §
kancelaria prezesa rady Ministrów §
Ministerstwo skarbu państwa §

inFrastruKtura
dolnośląska spółka Gazownictwa §
enea operator §
energobud leszno §
Górnosląskie przedsiębiorstwo  §
wodociągów
Miejskie przedsiebiorstwo wo- §
dociągów i kanalizacji w m. st. 
warszawa
Miejskie przedsiębiorstwo energe- §
tyki Cieplnej
Mpwik wrocław §
pern przyjaźń §
pGkiM inowrocław §
wielkopolska spółka Gazownictwa §
Zwik Łódź §

służba zdrOWia
Boni Frates Marysiniensis §
uniwersytet Medyczny w Łodzi §
Zespół Zakładów opieki Zdrowot- §
nej wadowice 

eduKacja
politechnika częstochowska §
uniwersytet ekonomiczny w  §
poznaniu
wyższa szkoła logistyki §

7. informacje dodatkowe 

szkolenie realizowane jest w formie dwustopniowej (2 szkolenia po 2 dni) §

czas trwania szkolenia wynosi 32 godziny (w tym przerwy), §

każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych (w wersji drukowanej i elektronicznej)   §
oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

8. organizator szkolenia

akademia controllingu sp. z o.o. jest firmą szkoleniową, której celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności pracowni-
ków odpowiedzialnych za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich przedsiębiorstwach.

celem szkoleń organizowanych przez akademię controllingu jest przekazanie zaawansowanej wiedzy oraz praktycznych 
umiejętności niezbędnych do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem i skutecznego wdrażania najnowszych rozwią-
zań controllingowych.

akademia controllingu ma ugruntowaną pozycję na rynku szkoleniowym a naszymi klientami są największe polskie i zagra-
niczne przedsiębiorstwa.

akademia controllingu sp. z o.o. 
ul. Towarowa 35/403a, 

61-896 poznań 
Tel.: (61) 852 33 53

info@akademiacontrollingu.pl
www.akademiacontrollingu.pl 
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