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ABC – Rachunek kosztów działań
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Mierniki częstotliwości i intensywności z jaką zasoby firmy są konsumowane przez działania lub inne zasoby

Działania

Nośniki 

kosztów 

zasobów

Przygotowywanie ofert

Zasoby

Przyjmowanie 

zamówień od klienta

Praca ludzka

(wynagrodzenia)

czas 

pracy

Nośniki kosztów



Trzy zasadnicze grupy nośników kosztów działań:

• ilościowe nośniki operacji (np. liczba produktów, 
liczba serii, liczba ustawień maszyny, liczba operacji 
kontroli jakości) – informują, jak często wykonywane 
jest dane działanie

• nośniki czasu trwania (np. czas przygotowania linii 
produkcyjnej, liczba godzin robocizny bezpośredniej) –
informują, ile czasu potrzeba na wykonanie danego 
działania

• nośniki intensywności – informują o rzeczywistym 
koszcie zużytych zasobów dla każdorazowego 
wykonania określonego działania (np. zmiana 
konstrukcyjna może wiązać się przy każdym jej 
wprowadzaniu z innym czasem pracy inżynierów, 
maszyn itp.)
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Nośniki kosztów działań



Nośniki kosztów działań
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Nośniki kosztów zasobów

 

Wynagrodzenia  
pracowników 

działu zaopatrzenia 

Procent 
czasu 

Przyjmowanie 

dostaw 

Rozładowanie 

ciężarówek 

Wewnętrzny 

transport materiałów 

Planowanie 

dostaw 

Wydawanie 

materiałów 

Wyjaśnianie błędów 

dostawców 

ZASÓB 
NOŚNIK 

KOSZTÓW 
ZASOBU 

DZIAŁANIA 

10% 

25% 

20% 

15% 

10% 

20% 
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Koszty Nośniki kosztów zasobów 

Zużycie materiałów Ilość zużytych materiałów 

Płace z narzutami Ilość etatów 

Energia elektryczna Moc odbiorników energii 

Odzież ochronna Liczba pracowników 

Usługi obce Ilość wykonanych usług 

Paliwo technologiczne Ilość zużytego paliwa 

Ubezpieczenia Ubezpieczona powierzchnia 

Czynsze Procent zajmowanej powierzchni 

Amortyzacja urządzeń Czas pracy urządzeń 

Transport Ilość przejechanych kilometrów 

 

Nośniki kosztów zasobów



Metoda ABC
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Tradycyjnie

2000 zł

Wynagrodzenie 

monterów
Wynagrodzenie 

projektanta

10000 

zł

12000 zł

Wyrób A Wyrób B

Liczba 

sztuk

99% 1%

11880 zł 120 zł

A: 12000 * 99% = 11880

Koszt jednostkowy: 11880/ 990 =12

B: 12000 * 1% = 120

Koszt jednostkowy: 120/ 10  =12

Montaż

A B C

Projektowanie

Wyrób A

Czas pracy

Wyrób B

Liczba 

sztuk

2000 

zł

10000 

zł

50%
50%

99%

1%

10900  zł 1100  zł

Wynagrodzenie 

monterów
Wynagrodzenie 

projektanta

A: 2000 * 50% + 10000 * 99%=10900

Koszt jednostkowy: 10900/ 990 =11,01

B: 2000 zł * 50% + 10000 * 1%=1100

Koszt jednostkowy: 1100 / 10 =110 



https://www.youtube.com/watch?v=ivlI0HvUPQo

https://www.youtube.com/watch?v=ivlI0HvUPQo


Zdefiniować 
działania 

Zdefiniować 
koszty 
działań

Zdefiniować 
produkty, 
usługi i 
klientów

Przydzielić 
koszty do 

produktów, 
usług i 

klientów

• Przygotować 

listę działań

• Podzielić 

działania na 

grupy

• Zdefiniować 

koszty w oparciu 

o dane z działu 

księgowego i 

rozmowy z 

pracownikami

• Zdefiniować 

nośniki kosztów 

związane z 

zasobami

• Zdefiniować 

produkty (usługi) 

oferowane przez 

firmę i klientów 

zaopatrywanych w 

te produkty  

(usługi)

• Zdefiniować 

działania 

niezbędne do 

wytworzenia 

produktów (usług) 

lub związane z 

określonym 

klientem

• Zdefiniować 

nośniki kosztów 

poszczególnych 

działań

Cztery etapy wprowadzania metody ABC 





P= 80x2+19x2+100x3+150x4+26x5



P= 80x2+19x2+100x3+150x4+26x5



Przypadek: Ristorante da Santi 

Pan Santi, rodowity Sycylijczyk mieszkający w Polsce, jest właścicielem pizzerii

pod Warszawą. Zatrudnia 2 kucharzy i 1 dostawcę pizzy. Miesięczne koszty

wytwarzania pizzy wynoszą 8000 zł. Miesięczny koszt utrzymania samochodu

to 1000 zł oraz wypłaty wynagrodzeń dla 2 kucharzy i 1 kierowcy to

odpowiednio 4000 i 1000 zł brutto. Miesięcznie firma wydaje 800 sztuk pizzy z

czego 200 sztuk w dostawie.

Używając metody ABC oblicz jakie są koszty jednostkowe wytworzenia pizzy

• sprzedanej w lokalu

• sprzedanej w dostawie



Przypadek: Ristorante da Santi 

Zamówienia z dostawą składane są telefonicznie. Pracownik restauracji

potrzebuje średnio 2 minuty na zebranie informacji niezbędnych do poprawnej

realizacji zamówienia. Zamówienie jest notowane na kartce i w ciągu pół

minuty przekazywane do kuchni. Tam może oczekiwać na wolnego kucharza

lub ciasto ze składnikami może być przygotowane od razu. Przygotowanie

jednego ciasta do wypieku trwa 3 minuty. Surowe kompozycje wędrują do

pieca na 5 minut. W przypadku pełnego pieca należy zaczekać na wypieczenie

się poprzednich. Zapakowanie gotowej pizzy trwa pół minuty, tyle samo trwa

przekazanie całego zamówienia do dostawy. Kierowca dostarcza zamówienie

w średnim czasie wynoszącym 20 minut.



Zadanie

L.p. Działanie Miara wielkości przerobu

działania

Nośnika czasu Czas

standardo

wy (s)

1

2

3

L.p. Nośnik czasu Symbol nośnika czasu Czas standardowy

(s)

1 x1

2 x2

3 x3

4 x4

5 x5

1. Tabela działań dla procesu: 

2. Nośniki czasu dla procesu: 

3. Postać równania czasowego



Zadanie domowe – projekt końcowy

• Wykonać analizę produktywności w czasie 

(J)
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