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PROGAM NAUCZANIA 
 

Nazwa szkolenia: KURS RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ OD PODSTAW 
AUTOR: MAGDALENA HOSIAWA 
 
Cel kształcenia: 
 
Celem kształcenia na kursie jest uzyskanie/uzupełnienie podstawowej wiedzy i umiejętności 
niezbędnych w pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości zarządczej (kod zawodu 
241106). 
 
Zasady rekrutacji uczestników: 
 
Słuchaczami mogą być osoby posiadające co najmniej podstawową wiedzę z zakresu 
rachunkowości finansowej, ponieważ kurs bazuje na wiedzy z tego zakresu. W związku z 
tym sugerowane jest by uczestnik przed rozpoczęciem szkolenia odbył przynajmniej kurs z 
podstaw rachunkowości. W stosunku do uczestników nie są jednak stawiane wymagania 
odnośnie wykształcenia (średnie, wyższe). Minimalny wiek uczestnika szkolenia to 16 lat 
(zgodnie z regulaminem). 
 
Treść szkolenia: 
 
Szkolenie zawiera wybraną tematykę z zakresu wymienionego dla stanowiska specjalisty 
ds. rachunkowości zarządczej kod zawodu 241106 zdefiniowanego w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. MPiPS określa zakres obowiązków na tym 
stanowisku – dokładne wytyczne w załączniku nr 1 do programu kształcenia. 
 
Czas trwania szkolenia: 
 
Szkolenie można rozpocząć w dowolnym momencie. Składa się z 19 godzin wykładów 
wideo online. Oprócz tego każdy uczestnik aby ukończyć szkolenie musi przerobić serię 
kilkuset quizów i przykładów w ramach całego kursu oraz zaliczyć 12 testów składających 
się w sumie z 202 pytań. 
Całość kursu obejmuje w związku z tym w sumie 57 godzin zegarowych nauki. 
 
Organizacja szkolenia: 
 
Szkolenie w całości odbywa się przy zastosowaniu technik szkolenia na odległość jest 
bowiem w całości szkoleniem on-line. Składa się z materiałów wideo oraz pdf 
opublikowanych na platformie https://kursy-rachunkowości.pl. 
 
Szkolenie dostępne jest dla uczestnika po zalogowaniu się na indywidualne konto 
uczestnika. W tym celu uczestnik musi założyć konto przez złożeniem zamówienia i 
dokonaniem opłaty za kurs. 
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Materiały udostępniane są uczestnikowi po zaksięgowaniu opłaty za kurs o czym uczestnik 
informowany jest poprzez wiadomość e-mail. 
 
Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik otrzymuje na adres e-mail podany podczas 
rejestracji instrukcję korzystania z kursu. Jest to wideo szkolenie omawiające metody i 
zasady kształcenia oraz obsługi wykorzystywanego oprogramowania. 
 
W tej wiadomości omówione są również możliwości kontaktowania się z wykładowcą w 
trakcie trwania szkolenia. Instruktaż dostępny jest również jako wykład nr „0” w kursie w 
zakładce „,Moje konto”. 
 
Uczestnik ma możliwość korzystania z materiałów w dowolnym momencie i miejscu pod 
warunkiem posiadania urządzenia stacjonarnego (komputer) lub mobilnego (tablet, telefon) 
z dostępem do sieci internetowej. 
 
Każdy słuchacz ma możliwość kontaktu z wykładowcą  w następującej formie: 
1) telefonicznie – dane kontaktowe podane są na stronie w zakładce „kontakt”, 
2) poprzez wiadomość email – na adres podany w zakładce kontakt oraz w filmie 

instruktażowym otrzymanym przed rozpoczęciem szkolenia oraz dostępnym na 
platformie po zalogowaniu, 

3) poprzez zadawanie pytań pod każdym z wykładów, 
4) poprzez grupę na Facebooku. 
 
 
Zaliczenie (sposób sprawdzania efektów kształcenia) 
 
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) dotyczący ukończenia szkolenia 
po pozytywnym zaliczeniu wszystkich testów w ramach szkolenia. 
Testy znajdują się na końcu każdego modułu/tematu w ramach szkolenia.  
Uczestnik może podejść do testu po przerobieniu materiału z danego modułu/tematu. 
Postępy w nauce tj. wyniki testu pojawiają się dla uczestnika w zakładce „Moje konto”. 
Są one również dostępne dla wykładowcy. 
 
Plan nauczania: 
 
Szkolenie składa się z 12 modułów tematycznych obejmujących 19 godzin wykładów  
wideo, w sumie 57 godzin zegarowych nauki.  
 
W ramach szkolenia omawiane są następujące zagadnienia: 
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Rozkład zajęć: 
 
O rozkładzie zajęć decyduje uczestnik szkolenia w zależności od ilości czasu, jaki może 
poświęcić na szkolenie dziennie. Uczestnik powinien ukończyć kurs w trakcie okresu 
dostępu tj. pół roku. W przypadku gdy uczestnik nie ukończy szkolenia w okresie dostępu 
istnieje możliwość przedłużenia okresu dostępu na kolejne pół roku. Wszystkie postępy 
nauki zostają w takim wypadku zachowane. 
Na życzenie słuchacza przesyłamy rozkład zajęć dla wybranej ilości czasu nauki dziennie. 
 
Przykładowy rozkład zajęć znajduje się w załączniku nr 2 do programu. 
Zakłada, że uczestnik bierze udział w szkoleniu  5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  
i poświęca na naukę ok. 3 godzin dziennie. 
 
 
 

Nr 
modułu Nazwa modułu 

Liczba godzin  

wideo całość 

1 
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, klasyfikacja 
kosztów 00g:49m 3 

2 Rachunek kosztów pełnych 01g:13m 3 

3 Metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia cz.1 01g:33m 5 

4 Metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia cz.2 02g:3m 6 

5 Rachunek kosztów zmiennych 01g:8m 3 

6 Analiza progu rentowności - koszt - produkcja - zysk 01g:24m 5 

7 Rachunek kosztów standardowych, analiza odchyleń 02g:29m 8 

8 Budżet i budżetowanie 01g:39m 5 

9 Kontrola budżetu 01g:29m 5 

10 Koszty i przychody istotne w podejmowaniu decyzji cz.1 01g:1m 3 

11 Koszty i przychody istotne w podejmowaniu decyzji cz.2 01g:6m 3 

12 Metody wyceny inwestycji 02g:26m 8 

  RAZEM 19 57 
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Treść kształcenia 
 
Kurs omawia podstawowe pojęcia i wyjaśnia ewidencję operacji, których znajomość jest 
niezbędna w pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości zarządczej. 
 
1 . Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, klasyfikacja kosztów 
Wykłady stanowią wprowadzenie do kursu rachunkowości zarządczej. Omawiają cel 
działów controllingu w jednostkach, główne zadania oraz narzędzia kontrolera finansowego 
a także cechy jakie powinna posiadać osoba obejmująca takie stanowisko. Wykłady 
wyjaśniają podstawowe pojęcia związane z controllingiem tj. czym jest obiekt kosztów, 
centrum kosztów, centra inwestowania, centra zysku i przychodu. 
 
2 . Rachunek kosztów pełnych 
Wykłady omawiają zasady ewidencji oraz kalkulacji kosztów w ramach rachunku kosztów 
pełnych. Wyjaśniają różnice pomiędzy rachunkiem kosztów rzeczywistych oraz rachunkiem 
kosztów normalnych a także ich zastosowanie w rachunkowości zarządczej. Na koniec 
prezentują ewidencję odchylenia budżetowego. 
 
3 . Metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia cz.1 
Wykłady omawiają metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia w przypadku 
różnych typów działalności jednostki. W części 1 tematu wyjaśniają m. in metodę 
podziałową prostą, metodę ze współczynnikami, metodę średniej ważonej, metodę FIFO. 
 
4 . Metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia cz.2 
Wykłady stanowią część 2 tematu dotyczącego metod kalkulacji jednostkowego kosztu 
wytworzenia (j.k.w). W tej części omówiona zostaje metoda doliczeniowa kalkulacji j.k.w. 
Wyjaśniono również metody przeniesienia kosztów działalności pomocniczej na wydziały 
produkcyjne tj. metodę bezpośrednią oraz metodę iteracyjną. Wykłady wyjaśniają 
także kalkulację j.k.w przy pomocy rachunku kosztów działań. 
 
5 . Rachunek kosztów zmiennych 
Wykłady omawiają zasady klasyfikacji kosztów oraz kalkulacji jednostkowego kosztu 
produktu w oparciu o rachunek kosztów zmiennych. Wyjaśniają pojęcia: marży na pokrycie, 
kosztów zmiennych oraz kosztów stałych. Przedstawiają przyczyny, dla których ten 
rachunek kosztów nie może zostać wykorzystany do wyceny zapasów zgodnie z UoR 
oraz zastosowanie rachunku kosztów zmiennych w rachunkowości zarządczej. 
 
6 . Analiza progu rentowności - koszt - produkcja – zisk 
Temat omawia analizę koszty-rozmiar produkcji - zysk (KRPZ) inaczej zwaną CPV lub 
analizą progu rentowności dla jednostki przy wykorzystaniu rachunku kosztów zmiennych. 
Wyjaśnia jak wykalkulować próg rentowności, marżę bezpieczeństwa, poziom sprzedaży, 
przy którym osiągniemy oczekiwany zysk. Na koniec porusza również kwestię 
wielopoziomowego rachunku kosztów zmiennych. 
 
7 . Rachunek kosztów standardowych, analiza odchyleń 
Wykłady wyjaśniają czym są standardy, w jakim celu się je tworzy oraz jak działa rachunek 
kosztów standardowych. W ramach tematu prezentowane są metody ustalania standardów 
dla poszczególnych pozycji kosztów oraz zasady analizy odchyleń wartości 
rzeczywistych kosztów do wartości standardowych. 
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8 . Budżet i budżetowanie 
Wykłady wyjaśniają pojęcia budżetu oraz budżetowania. Na praktycznym przykładzie 
prezentują proces budżetowania oraz podstawowe typy budżetów tj. budżet operacyjny, 
budżet finansowy. Wyjaśniają najbardziej typowe metody budżetowania tj. 
budżet konwencjonalny vs. budżet kroczący, budżet przyrostowy vs. budżet od zera, budżet 
odgórny a budżet partycypacyjny. 
 
9 . Kontrola budżetu 
Wykłady prezentują zasady kontroli budżetowej. Przedstawiają przykładowe 
zestawienia/raporty dotyczące wykonania budżetu wyjaśniając sposób kalkulacji odchyleń 
budżetowych tj. odchyleń dotyczących rozmiarów produkcji, rozmiarów sprzedaży oraz 
kosztów produkcji. 
 
10 . Koszty i przychody istotne w podejmowaniu decyzji cz.1 
Wykłady wyjaśniają cechy informacji istotnych (relewantnych) z punktu widzenia 
podejmowanej decyzji zarządczej. W tej części tematu położony został nacisk na rolę 
kontrolera w procesie decyzyjnym poprzez zapewnianie informacji istotnych. Liczne 
przykłady omówione w ramach tematu pomagają lepiej zrozumieć ideę kosztów i 
przychodów istotnych. 
 
11 . Koszty i przychody istotne w podejmowaniu decyzji cz.2 
Wykłady stanowią kontynuację poprzedniego tematu. Prezentują sposób przygotowania 
informacji istotnych przez kontrolera finansowego dla typowych decyzji zarządczych takich 
jak. „wyprodukować czy kupić”, „przyjąć specjalne zamowienie czy odrzucić”, „kontynuować 
czy zaprzestać produkcji”.   Prezentują rozwiązania w w formie rachunków decyzyjnych 
(inaczej zwanych problemowymi) zawierających przychody i koszty istotne. 
 
12 . Metody wyceny inwestycji 
Wykłady omawiają zasady wyceny inwestycji długoterminowych. Rozpoczynają od 
określenia czym jest inwestycja z perspektywy rachunkowości zarządczej oraz co oznacza 
koszt kapitału. Omawiają metody dyskontowe oraz niedyskontowe wyceny inwestycji takie 
jak: księgowa stopa zwrotu (ARR), okres zwrotu (payback), zdyskontowany okres zwroty 
(DDP), aktualna wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). 
 
Opis efektów uczenia się: 
 
Efektem uczenia jest uzyskanie/uzupełnienie wiedzy księgowej niezbędnej na stanowisku 
specjalisty ds. rachunkowości zarządczej (kod zawodu 241106). 
 
 Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: 

1) wykonywania rachunku kosztów na potrzeby zarządzania; 
2) prognozowania przyszłych przychodów i wyników; 
3) konstruowania budżetów przedsiębiorstwa; 
4) analizowania odchyleń wykonania budżetu od planu; 
5) raportowania wykonania budżetów i wyników analiz; 
6) prezentowania danych i wyników analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne; 
7) oceniania efektywności podejmowanych działań i inwestycji; 
8) modelowania i optymalizowania procesów biznesowych z uwzględnieniem ryzyka 

gospodarczego; 
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9) wskazywania możliwości finansowania planowanych działań objętych budżetami 
operacyjnymi. 

 
Pozostałe umiejętności nabyte po ukończeniu kursu: 

1) wypracowanie nawyku dbałości o szczegóły (dokładność), 
2) umiejętność logicznego myślenia. 

 
Wskazówki metodyczne do realizacji zajęć 
 
Celem zajęć  jest uzupełnienie/uzyskanie wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej oraz 
umiejętności niezbędnych w pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości zarządczej 
(kod zawodu 241106). 
 
Kurs składa się z 12 modułów. Każdy z modułów składa się z kilkunastu wykładów wideo. 
Do każdego modułu dołączony został również skrypt. 
Zaleca się każdemu uczestnikowi by rozpoczął naukę od pierwszego wykładu w module I. 
Wykłady ułożone są w kolejności odpowiadającej budowaniu wiedzy. W związku z tym 
uczestnik powinien kontynuować naukę odsłuchując wiedzę z wykładów w kolejności 
zaproponowanej na platformie. Wskazanym również jest przerabianie quizów oraz 
samodzielne rozwiązywanie przykładów wbudowanych pomiędzy wykłady. Jeżeli dany 
wykład zawiera przykład sugerowane jest by wykład zatrzymać, tak by uczestnik 
samodzielnie mógł rozwiązać przykład. Następnie kolejny wykład podaje rozwiązanie a 
uczestnik ma szansę zweryfikować czy jego odpowiedź do przykładu była poprawna. 
Na końcu każdego modułu znajduje się test – zalecane jest jego zaliczenie przed 
przejściem do kolejnego modułu.  
Uczestnik może posiłkować się skryptami zamieszczonymi przy każdym module. 
 
W przypadku problemów ze zrozumieniem danego tematu uczestnik zachęcany jest do 
zadawania pytań wykładowcy na platformie pod wykładem jak również poprzez wiadomość 
e-mail czy telefoniczne. 
Wykładowca odpowiadając na pytanie powinien starać się nie podawać gotowego 
rozwiązania a naprowadzać uczestnika szkolenia na właściwą odpowiedź tak by słuchacz 
lepiej zrozumiał i zapamiętał daną porcję materiału. 
 
Sposób przekazywania wiedzy 
 
Kurs został opracowany w oparciu o metodę małych kroków, nie zakładając, że uczestnik 
już zna podstawy rachunkowości zarządczej. 
Wiedza przekazywana jest małymi porcjami tj. w oparciu o 5-10 min wykłady wideo 
zakończone pytaniem quizowym weryfikującym zrozumienie omawianego tematu przez 
uczestnika szkolenia. Dodatkowo wykłady przeplatane są przykładami, które uczestnik 
może samodzielnie rozwiązywać w celu lepszego zapamiętania materiału szkolenia. 
 
Wykaz literatury: 
 
Nauka powinna opierać się na udostępnionych materiałach wideo (wykładach online) jak 
również na materiałach pdf – skryptach dołączonych do wykładów. Dodatkowo uczestnicy 
szkolenia zachęcani są do korzystania z medioteki w formie bloga oraz zapisu na bezpłatny 
newsletter informujący o bieżących zmianach w przepisach księgowych i podatkowych. 
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Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych 
 
Podstawowym środkiem dydaktycznym dla ucznia są wykłady wideo oraz skrypty dołączone 
do każdego modułu szkoleniowego. Korzystanie ze środków dydaktycznych jest możliwe 
tylko jeśli słuchacz posiada urządzenie z dostępem do sieci internetowej (komputer, tablet, 
telefon komórkowy). 
Dodatkowo słuchacz powinien zaopatrzyć się w kalkulator oraz notes aby móc rozwiązywać 
dołączone do kursu przykłady oraz quizy. 
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Załącznik nr 2 – przykładowy plan zajęć 
Założenie: słuchacz poświęca na naukę codziennie ok. 3 godzin zegarowych od 
poniedziałku do piątku.  
 

    Nazwa modułu 

Liczba 
godzin 
nauki 

Tydzień 1 Dzień 1 

Wprowadzenie do 
rachunkowości zarządczej, 
klasyfikacja kosztów 3 

  Dzień 2 Rachunek kosztów pełnych 3 

  Dzień 3 
Metody kalkulacji jednostkowego 
kosztu wytworzenia cz.1 3 

  Dzień 4 
Metody kalkulacji jednostkowego 
kosztu wytworzenia cz.1 2 

  Dzień 5 
Metody kalkulacji jednostkowego 
kosztu wytworzenia cz.2 3 

  Dzień 6     

  Dzień 7     

Tydzień 2 Dzień 1 
Metody kalkulacji jednostkowego 
kosztu wytworzenia cz.2 3 

  Dzień 2 Rachunek kosztów zmiennych 3 

  Dzień 3 
Analiza progu rentowności - 
koszt - produkcja - zysk 3 

  Dzień 4 
Analiza progu rentowności - 
koszt - produkcja - zysk 2 

  Dzień 5 

Rachunek kosztów 
standardowych, analiza 
odchyleń 2 

  Dzień 6     

  Dzień 7     

Tydzień 3 Dzień 1 

Rachunek kosztów 
standardowych, analiza 
odchyleń 2 

  Dzień 2 

Rachunek kosztów 
standardowych, analiza 
odchyleń 2 

  Dzień 3 

Rachunek kosztów 
standardowych, analiza 
odchyleń 2 

  Dzień 4 Budżet i budżetowanie 3 
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  Dzień 5 Budżet i budżetowanie 2 

  Dzień 6     

  Dzień 7     

Tydzień 4 Dzień 1 Kontrola budżetu 3 

  Dzień 2 Kontrola budżetu 2 

  Dzień 3 
Koszty i przychody istotne w 
podejmowaniu decyzji cz.1 3 

  Dzień 4 
Koszty i przychody istotne w 
podejmowaniu decyzji cz.2 3 

  Dzień 5 Metody wyceny inwestycji 2 

  Dzień 6     

  Dzień 7     

Tydzień 5 Dzień 1 Metody wyceny inwestycji 2 

  Dzień 2 Metody wyceny inwestycji 2 

  Dzień 3 Metody wyceny inwestycji 2 

   
57 

 


