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Rozdział III. Analiza procesów i rachunku kosztów w badanej jednostce 

 

1. Charakterystyka firmy 

 

 Omawiana firma działa od roku 1999. Jest to przedsiębiorstwo budowlane, 

specjalizujące się w pracach konstrukcyjnych z dziedziny inżynierii lądowej (stany surowe, 

prace murarskie, prace ogólno-budowlane). Jej główne zadanie polega na wznoszeniu nowych 

obiektów budowlanych. 

Odpowiadając na oczekiwania klientów, firma wykonuje pełen zakres robót, poczynając 

na przejęciu terenu, kończąc na przekazaniu obiektu pod klucz. Działa też, jako inwestor 

zastępczy, generalny wykonawca bądź pełni nadzór inwestorski. W swym dorobku 

przedsiębiorstwo posiada też takie realizacje jak: centra handlowe, stacje obsługi, zakłady 

produkcyjne, obiekty logistyczne, biurowce, centra rozrywki, rezydencje turystyczne oraz 

osiedla mieszkaniowe. 

 

2. Zasady ujmowania i rozliczanie kosztów w badanej jednostce 

 

W celach poprawnego zbudowania system kontroli zarządczej, przedsiębiorstwo 

powinno spełnić następujące warunki1: 

• wyodrębnić ośrodki odpowiedzialności, 

• jasno i wyraźne określić zakres kompetencji oraz uprawnień decyzyjnych, 

• uzgodnić zakres kompetencji oraz uprawnień decyzyjnych z zakresem odpowiedzialności, 

• określić kryteria oceny (mierników efektów działalności), 

• powiązać kryteria oceny z systemem motywacyjnym. 

Ośrodki odpowiedzialności za koszty to wyodrębnione organizacyjnie części 

przedsiębiorstwa (zespół osób i pełnione przez nie funkcje), którym kierownictwo nadało 

uprawnienia do podejmowania decyzji, które dotyczą określania rodzaju oraz poziomu 

kosztów. Zazwyczaj są to wycinki aktywności gospodarczej, które są oceniane w oparciu o 

dotrzymane limity kosztowe. Ośrodki odpowiedzialności za koszty są główną grupą 

wydzielonych ośrodków w firmie. Takim ośrodkom należy się ciągłe oraz szczególne 

                                                 
1 M. Karwowski: Kontrola w zarządzaniu operacyjnym, w: Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. 

G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2010, s. 396. 



POMOC W PISANIU PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH 

Nasz e-mail: prace@edutalent.pl 

Nasz telefon: 534-020-558 

EDU TALENT - serwis pomocy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich dla studentów 

www.edutalent.pl 

 

zainteresowanie, nie tylko ze względu na ich liczebność, lecz głównie różnorodność2. W 

przedsiębiorstwach można wyodrębnić następujące ośrodki odpowiedzialności za koszty: 

• dział zaopatrzenia (logistyki), 

• wydział budów, 

• dział sprzedaży, 

• zarząd. 

Zakresy odpowiedzialności za koszty osób pracujących w danym ośrodku 

przedstawiono w tabeli. 

 

Tabela 1. Zakresy czynności osób pracujących 

 w danym ośrodku odpowiedzialności za koszty 

 

Ośrodki odpowiedzialności 

za koszty 
Koszty 

Osoby wykonujące 

określone czynności 

Dział zaopatrzenia 

(logistyki) 

Zakup materiałów 

(materiałów budowlanych) 

Pracownicy (brygadziści) 

nadzorujący brygady 

wykonujące budowy 

Dostawy paliw płynnych do 

pojazdów służbowych 

Kierowcy samochodów 

wykorzystywanych w firmie 

do transportu 

Wydział budów  

Budowanie 

Pracownicy (brygadziści) i 

samochody ciężarowe 

(mechanicy), pracownicy 

dokonujący ich przeglądów 

Awarie maszyn  
Pracownicy naprawiający 

maszyny  

Naprawa pojazdów 

transportowych 

Pracownicy naprawiający 

pojazdy i samochody 

ciężarowe (mechanicy) 

Dział sprzedaży Fakturowanie  

                                                 
2 K. Czubakowska, K. Winiarska: Rachunek kosztów w przemyśle, handlu i usługach, ODDK, Gdańsk 2002, s. 

173. 
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Ośrodki odpowiedzialności 

za koszty 
Koszty 

Osoby wykonujące 

określone czynności 

Obsługa posprzedażna 

transportowych 

Specjalista do spraw 

sprzedaży usług 

Negocjacje kontraktów  Dyrektor do spraw sprzedaży 

Zarząd przedsiębiorstwa 

Delegacje pracowników 

zarządu  

Prezes zarządu, dyrektorzy, 

główny księgowy, 

kierownicy 

Dokumentacja księgowa  

Pracownicy działu 

księgowości, księgujący 

dokumenty, sporządzający 

analizy finansowe, 

sprawozdania finansowe do 

GUS 

Ogrzewanie pomieszczeń 

biurowych 
Pracownicy kotłowni 

Sprzątanie pomieszczeń  Pracownicy obsługi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Konstantyn: Wykorzystanie budżetowania na podstawie rachunku 

kosztów działań w systemie audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie komunikacji samochodowej, w: Audyt 

wewnętrzny w 2007 roku, red. K. Winiarska, Zeszyt Naukowe nr 475, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 172. 

 

Zakres uprawnień decyzyjnych i kompetencji menedżerów ośrodków 

odpowiedzialności jest uzależniony od rangi, jaką mają poszczególne miejsca powstawania 

kosztów. Uprawnienia kierowników w ośrodkach odpowiedzialności za koszty pokazano w 

kolejnej tabeli. 

System oceny efektów działalności ośrodków odpowiedzialności służy nie tylko do kontroli 

podwładnych poprzez zwierzchników, co oznaczam, że strumień informacji nie posiada tylko 

kierunku pionowego. Mierniki oceny efektów działalności zależą zarówno od przedmiotu, jak 

i od podmiotu pomiaru.  

 


