
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część 3.6 - Rachunkowość zarządcza - wykład  
 

Cel zajęć:  
 

Celem przedmiotu jest poznanie specyfiki rachunkowości zarządczej i jej możliwości wspierania 
procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach i instytucjach. Studenci kierunku zarządzanie, 
dzięki zastosowaniu w procesie kształcenia przykładów rzeczywistych (case study) będą mogli 
zapoznać się z metodami rachunkowości zarządczej stosowanym w praktyce gospodarczej.  

Przedmiot swoim zakresem będzie obejmował zapoznanie studentów z typowymi metodami 
zarządzania wynikiem finansowym, a w szczególności narzędziami optymalizacji kosztów. Zostaną 
przedstawione narzędzia, których zadaniem jest dostarczanie danych niezbędnych do podejmowania 
decyzji bieżących oraz strategicznych. Zagadnienia przedstawiane na tych zajęciach będą dotyczyły 
modelów rachunków kosztów, analizy zachowania się kosztów oraz pozyskiwania informacji o 
dokonaniach przedsiębiorstw. Zostanie również zwrócona uwaga studentów na zagadnienia związane 
z niefinansowymi dokonaniami przedsiębiorstw i ich wpływu na proces decyzyjny.     
 
Zakres tematyczny zajęć: 
 

1. Pojęcie, rola i zakres rachunkowości zarządczej. 
2. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa. 
3. Metody rachunkowości zarządczej. 
4. Grupowanie i rozliczanie kosztów w celach zarządczych.  
5. Kalkulacja kosztów – metody. 
6. Zarządcze rachunki kosztów. 
7. Budżetowanie kosztów. 

 
Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 30 osób/gr.  
  
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2021 do września 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 
Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 
Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu  „Rachunkowość zarządcza” dla studentów i studentek 
III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie,  

 
w formie:  
wykładu - w łącznym wymiarze 10 godzin, w 1 grupie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Pojęcie, rola i zakres rachunkowości zarządczej. 1 

2. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa. 1 

3. Metody rachunkowości zarządczej. 2 

4. Grupowanie i rozliczanie kosztów w celach zarządczych.  2 

5. Kalkulacja kosztów – metody. 2 

6. Zarządcze rachunki kosztów. 1 

7. Budżetowanie kosztów. 1 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
 
 


