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Bardzo ważną rolę w kontroli zarządczej kosztów w przedsiębiorstwie odgrywa 

przewidywanie wielkości kosztów, zwane budżetowaniem. Stosowanie go w sposób ciągły 

oraz zgodny z zasadami może dostarczyć wielu korzyści, między innymi umacnia planowanie, 

przyczyniając się do koordynowania działań i decyzji, stanowi środek komunikacji informacji, 

kwantyfikację celów i zamierzeń oraz dostarcza podstaw do kontroli pracy ośrodków 

odpowiedzialności, a także motywuje pracowników do coraz bardziej efektywnej pracy 

zespołowej. 

Po opracowaniu oraz zatwierdzeniu budżet zostaje wdrożony, co oznacza, iż uznaje się 

go za standard będący podstawą porównania. Porównanie danych rzeczywistych z 

budżetowanymi ma miejsce w wewnętrznych raportach z wykonania budżetu1. Raporty te są 

integralnym elementem sterowania budżetowego w celach przypisania odpowiedzialności 

poszczególnym kierownikom2. Przykładowo wzrost poziomu kosztów pośrednich powoduje, 

że więcej uwagi należy poświęcić budżetom kosztów pośrednich. Budżety kosztów 

sporządzane są dla poszczególnych pozycji kosztów pośrednich, a zatem dla kosztów 

wydziałowych, oraz dla kosztów ogólnego zarządu. 

 

3. Ocena rachunku przydatności informacji o kosztach w badanej jednostce 

 

Efektywność rachunku kosztów, w funkcji systemu informacji, jest uzależniona od 

wykorzystania informacji, które on dostarcza. Uwzględniając potrzeby informacyjne da się 

wyodrębnić następujące typy wiadomości3:  

• strategiczne wiążące się z ustalaniem zakresu przedsięwzięć rozwojowych, trendów 

rozwojowych przedsiębiorstwa, tempa jego rozwoju, kierunków inwestowania; 

wspomniane potrzeby cechuje nieregularność występowania, duży stopień ryzyka i 

zróżnicowany zakres, 

• taktyczne wiążące są z realizowaniem zadań przedsiębiorstwa; cechuje je periodyczność, 

przeciętny stopień ryzyka i względnie stały zakres, 

                                                 
1 K. Czubakowska: Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk 2004, s. 174 
2 A. Szychta: Budżetowanie operacyjne jako instrument planowania i kontroli, w: Rachunkowość zarządcza, 

red. A.A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 514. 
3 M. Skulmowski, Rachunek kosztów w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstw budowlano-montażowych, 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 830, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 70 
(2014), s. 147–157 
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• operatywne, które występują przy kierowaniu bieżącą działalnością gospodarczą o 

niewielkim ryzyku, stałym zakresie oraz z określoną częstotliwością. 

Kontrakty długoterminowe wiążą się z prowadzeniem podstawowej działalności 

przedsiębiorstwa budowlano-montażowego. Dlatego też efektywność ich realizacji w dużym 

stopniu jest uzależniona od dopływu odpowiednich informacji operatywnych na temat kosztów, 

których dostarcza rachunek kosztów. Najważniejsze źródło informacji służących do 

podejmowania decyzji operacyjnych to przede wszystkim bieżące zapisy księgowe na kontach 

analitycznych i syntetycznych, okresowe rachunki wyników, bilanse miesięczne, rejestry 

księgowe, czy kalkulacja wynikowa4. 

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa budowlano-montażowego zajmuje się 

dokumentacją, pomiarem, ewidencją, kalkulacją, rozliczaniem kosztów jednostkowych 

kontraktów długoterminowych i sprawozdawczością z tego zakresu. Rola takiego rachunku jest 

szczególna, bowiem dostarczane informacje na temat kosztów pozwalają przedsiębiorstwu 

prawidłowo oceniać gospodarność w oparciu o wiedzę na temat kosztów, ich kształtowaniu, 

jasności uzyskiwanych informacji i jednoznaczności interpretacji5.  

W firmie budowlano-montażowej podstawowe zadania takiego rachunku dotyczą: 

• dostarczania informacji na temat kosztów zarówno odbiorcom zewnętrznym, jak i 

wewnętrznym; 

• tworzenia podstaw decyzyjnych; 

• ustalania kosztów na potrzeby polityki cenowej; 

• obserwacji i badania zmian struktury kosztów przedsiębiorstwa;  

• kontroli uzyskiwanych efektów oraz kosztów procesów produkcyjnych. 

W przedsiębiorstwie realizującym kontrakty długoterminowe rachunek kosztów 

zapewnia dostarczanie informacji służących podejmowaniu decyzji operacyjnych, które 

dotyczą6: 

• ustalenia cen, jakie są ofertowe poszczególnym kontraktom długoterminowym, 

• wyboru zlecenia do realizacji, 

• wyboru technologii wykonania zlecenia, 

                                                 
4 Tamże, cyt.za. Pieczonka J., Rola rachunkowości finansowej w rachunkowości zarządczej, w: J. Pieczonka, 

W. Duczmal, H. Lewandowski, Rachunkowość zarządcza, WSZiA, Opole 2009. 
5 Tamże, cyt.za. Sawicki K., Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000. 
6 Tamże. 
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• rozstrzygnięcia problemu decyzyjnego, czy realizacja danego etapu produkcyjnego ma być 

zlecona podwykonawcy (przedsiębiorstwu zewnętrznemu), czy też wykonać go 

wykorzystując własne czynniki produkcji, 

• zakupu dodatkowych urządzeń i maszyn do osiągnięcia pożądanego wzrostu wielkości 

produkcji, 

• podjęcia decyzji o przyjęciu dodatkowych zamówień po niższych cenach. 

 


