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Załącznik nr II do protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 

nr 2/08/2013/OnJKnP

OFERTA ZŁOŻONA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE* 1 WRAZ 

Z OŚWIADCZENIEM OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH 

LUB OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/08/2Q13/OnJKnP (z dnia 27.08.2013 r.) w sprawie wdrożenia rachunku kosztów do kalkulacji kosztów
i rentowności usług edukacyjnych świadczonych przez Wyższą Szkołą Logistyki (WSL) zgodnego z koncepcją Zasobowe - 
Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting - RCA) i wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu 
o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: “Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu 
Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79412000-5 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami

OFERTA Ip.l 
ABC Akademia Sp. z o.o. 

uL Towarowa 35/403 
61-896 Poznań

OFERTA lp.2
KPMG Advisor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k 

ul. Chłodna 51 
00-867 Warszawa
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 2/08/2013/OnJKnP1

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.O4.O1.01-00-163/11 pt,: “Orientacja na Jakość, kurs na przyszłość-wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 2/08/2013/OnJKnP w sprawie 
wdrożenia rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności usług 
edukacyjnych świadczonych przez Wyższą Szkołę Logistyki (WSL) zgodnego 
z koncepcją Zasobowe - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption 
Accounting - RCA) i wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze 
POKL.04.0L01-00-163/11 pt_: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie 
w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, składamy niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

ABC Akademia Sp, z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

ABC Akademia Sp, z o.o, 
ul Towarowa 35/403,61-896 Poznań

TEL/FAX: teł. + 48 61 855 13 62, fax + 48 61 666 03 63
E-MAIL: abcakademia@abcakademiaxom.pl

NIP 778-14-15-649

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytanie dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące funkcjonalności systemu)

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Anders

TEL. KONTAKTOWY: 504 44 34 31

E-MAIL: anna.aod.^s@abi;akademia.com,Dl

* każda strona niniejszej oferty musi ¿ostać zaparafowana -
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2) KRYTERIA DOSTĘPU:

a) Kryterium dostępu - kod A
Oddelegowanie do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego minimum 3-osobowego zespołu 
konsultantów posiadających wykształcenie wyższe, z których minimum jeden musi posiadać 
doświadczenie z pracy w szkole wyższej (dobra znajomość specyfiki funkcjonowania szkoły 
wyższej) potwierdzone pisemnym oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, 
stanowiska i formy zatrudnienia. Poprzez określenie „doświadczenie z pracy w szkole wyższej" 
Zamawiający rozumie fakt: zatrudnienie w szkole wyższej na stanowisku kierowniczym, 
administracyjnym, naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/l 
umów cywilno-prawnych)

Wykaz osób tworzących zespół konsultantów mający realizować przedmiot zapytania ofertowego,

hshm
1 mgr Tomasz M. Zieliński Wyższe

Ukończone studia magisterskie na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Poznaniu

509 053 777

2
mgr Krzysztof Szymański

Wyższe
Ukończone studia magisterskie na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Poznaniu

509 053 766

3

mgr Anna Anders

Wyższe
Ukończone studia magisterskie na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Poznaniu

504 44 34 31

Wskazanie minimum 1 osoby, z powyższego zespołu konsultantów, i szkoły wyższej w której ta 
osoba pracowała/pracuje.

d ilteí® Jlgglljjjll
1

Tomasz M.
Zieliński

Uniwersytet 
Ekonomiczny w 
Poznaniu

Uniwersytet 
Łódzki

Wyższa Szkoła 
Humanitas w
Sosnowcu

Szkoła Główna 
Handlowa w 
Warszawie

Wykładowca Umowy o dzieło Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli $q zgodne 
2prarftfq~) J v

....  

czytelny podpis 
oświadczającego

10.09.2013 Poznań
Data i miejsce złażenia 
podpisu
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2 Krzysztof
Szymanski

Uniwersytet 
Ekonomiczny w 
Poznaniu

Wykładowca Umowy o dzieło Oświadczam, iź dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli sq zgodne 
z prawdą. a

.................. 
czytelny podpis 
oświadczającego

10.09.2013 Poznań
Data i miejsce złożenia 
podpisu

3 Anna Anders Uniwersytet 
Ekonomiczny w 
Poznaniu

Uniwersytet 
Warszawski

Wykładowca Umowy o dzieło Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą. i *

Am......(W
czytelny podpis 
oświadczającego

10.09.2013 Poznań 
Data 1 miejsce złożenia 
podpisu

b) Kryterium dostępu - kod B
Każdy z konsultantów z zadeklarowanego zespołu konsultantów musi mieć doświadczenie 
ze zrealizowania w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty minimum 3 projektów 
dotyczących wdrażania zaawansowanych rachunków kosztów jak Activity Based Costing, 
Grenzplankostenrechnung, Resource Consumption Accounting,

Wykaz doświadczenia konsultantów.M- MW )JSM O® h
m i'ít

1
Tomasz M.
Zieliński

Opracowanie wielostopniowego i 
wieloblokowego Rachunku Kosztów w
Spółce ENERGA Obrót S.A. w oparciu 0 
koncepcję Resource Consumption 
Accounting

Menedżer Projektu 04.2012-07.2012

2 Opracowanie Zasobowe procesowego 
rachunku kosztów dla First Data

Główny Wykonawca 11.2012-08.2013
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Polska S.A. w oparciu o koncepcje 
Resource Consumption Accounting

3 Opracowanie rachunku kosztów dla 
KUPIEC Sp, z o.o. przy wykorzystaniu 
elementów koncepcji Activity Based 
Costing i RCA

Główny Wykonawca 08.2012-02.2013

4
Krzysztof
Szymański

Opracowanie koncepcji Zasobowego
Rachunku Kosztów w
przedsiębiorstwie Conbelts Bytom S.A

Menedżer Projektu 11,2012-12.2012

5 Opracowanie nowoczesnego
Zasobowo procesowego rachunku 
kosztów dla przedsiębiorstwa CUF Sp. 
z o.o. w oparciu o elementy koncepcji 
Activity Based Costing,
Grenzplankostenrechnung i RCA

Główny Wykonawca 06.2012-07,2012

6 Opracowanie Zasobowo procesowego 
rachunku kosztów (Activity Based 
Costing, Grenzplankostenrechnung) 
dla Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek

Menedżer Projektu 09.2012-08.2013

7
Anna Anders

Opracowanie wielostopniowego i 
wielobiokowego Rachunku Kosztów w 
Spółce ENERGA Obsługa i Sprzedaż 
S.A. w oparciu o koncepcję Resource 
Consumption Accounting

Główny Wykonawca 04,2012-07.2012

8 Projekt rachunku kosztów do 
zarządzania kosztami i rentownością w 
Zakładzie Wytwarzania Obwodów 
Drukowanych firmy Techno-Service 
S.A. przy wykorzystaniu elementów 
koncepcji Activity Based Costing, 
G renzp 1 a n kosten rech n u ng

Główny Wykonawca 11.2011-10.2012

9 Opracowanie Zasobowo procesowego 
rachunku kosztów dla First Data 
Polska S.A, w oparciu o koncepcje 
Resource Consumption Accounting

Główny Wykonawca 11.2012-08.2013

c) Kryterium dostępu - kod C

Zrealizowanie przez oferenta w okresie od 1 stycznia 2009 r- do daty złożenia oferty minimum 3 
projektów wdrożenia rachunku kosztów do kalkulacji kosztów 
i rentowności, zgodnego z koncepcją Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource 
Consumption Accounting - RCA) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowaniu 
controllingowego, z których co najmniej jedno było zintegrowane 
z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), potwierdzone stosownymi 
dokumentami (referencjami dostarczonymi na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania 
ofertowego - załącznik numer 3) od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce,

UWAGA: podstawowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie poprawności wypełnienia 
REFERENCJE OD TRZECH PODMIOTÓW; wzór formularza dla REFERENCJI stanowi załącznik numer 
3 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik pt. „REFERENCJE - zakończone sukcesem 
wdrożenie")
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Wykaz 3 wdrożeń.
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1 „Sprzedaż 

licencji 
□programów 
ania 
Doctor 
Coster® 
(Profit 
Management 
System®), 
usług 

abonamento 
wych oraz 
szkoleń dla 
ENERGA 
Obrót SA.

04.2012-
07.2012

Energa Obrót S.A, Doctor Coster* SAP

2 „Sprzedaż 
licencji 
oprogramow 
ania 
Profit 
Management 
System ®(Doc 
tor Coster®), 
usług 
abonamento 
wych oraz 
szkoleń i
konsultacji 
(warsztatów) 
dla
KUPIEC Sp. z 
o.O."

08.2012-
02.2013

Kupiec Sp, z 0.0. Doctor Coster* CDN XI

3 „Sprzedaż 
licencji 
oprogramow 
ania
Doctor 
Coster® 
(Profit 
Management 
System®),

06.2012-
07.2012

CUF Sp. z 0.0. Doctor Coster* Własny system ERP
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usług 
abonamento 
wych oraz 
szkoleń i 
konsultacji 
(warsztatów) 
dla CUF Sp. z 
0.0."

3) KRYTERIA OCENY:

a) Kryterium oceny ~ kryterium Ip, 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 2/08/2013/OnJKnP zgodnie z wszystkimi wymaganiami* Cena podana w PLN, zaokrąglona 
do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT2.

2 Cena musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę.

«¡BES

Uszczegółowienie wyceny:
- wartość netto w PLN: ,.37 900,00 zł..................

-VAT:............... 8 717,00 zł.......................................

b) Kryterium oceny - kryterium lp.2 (K)
Ocena kreatywność koncepcji. Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego 
na założeniach zasobowo-procesowego rachunku kosztów z uwzględnieniem przykładowych 
elementów modelu, przykładów etapów rozliczeń, zasad wyodrębniania obiektów, wymaganych 
podstawowych danych operacyjnych, zasad prezentacji danych o zasobach, procesach oraz 
usługach oraz potencjalnych rezultatów i zastosowań menedżerskich tego rachunku kosztów

UWAGA: Szablon dla opisu koncepcji stanowi załącznik numer 4 do niniejszego zapytania 
ofertowego (załącznik pt. „KONCEPCJA - model rachunku kosztów")

KONCEPCJA powinna pokazać model zasobowo-procesowego rachunku kosztów i jego 
zastosowanie do wyceny kosztów i rentowności przykładowego, dowolnego, kierunku studiów 
dowolnej uczelni wyższej.
OBOWIĄZKOWA struktura konceptu:
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• Rozdział 1: Wstęp merytoryczny dotyczący koncepcji zasobowo-procesowego rachunku 
kosztów i wskazania zastosowań i korzyści jej zastosowania w uczelniach wyższych 
{maksymalnie 2 strony A4).
• Rozdział 2: Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego 
na założeniach zasobowo-procesowego rachunku kosztów z uwzględnieniem przykładowych 
elementów modelu, przykładów etapów rozliczeń, zasad wyodrębniania obiektów, wymaganych 
podstawowych danych operacyjnych {maksymalnie 6 stron A4).
* Rozdział 3: Zasady prezentacji danych o zasobach, procesach oraz usługach oraz potencjalne 
rezultaty i zastosowania menedżerskie tego rachunku kosztów na Wyższej Uczelni (maksymalnie 4 
strony A4).
• Koncepcja powinien być przedstawiona w sposób czytelny i zrozumiały z wykorzystaniem 
graficznych prezentacji schematów powiązań danych oraz formuł obliczeniowych.

UWAGA - przekazane wraz z ofertą KONCEPCJA zostanie upubliczniona zgodnie z zasadami 
opisanymi w punkcie 6 niniejszego zapytania ofertowego.

4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY:

Oferent musi dołączyć do niniejszej oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania więżących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy,
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik pt. „OŚWIADCZENIE - brak 
powiązania z Zamawiającym"),
- REFERENCJE OD TRZECH PODMIOTÓW potwierdzające zakończone sukcesem wdrożenie przez 
Oferenta w tych podmiotach rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności, zgodnego
z koncepcją Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting - 
RCA), z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowaniu controllingowego, z których
co najmniej jedno było zintegrowane z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource 
Planning),potwierdzone stosownymi dokumentami od podmiotów, w których wdrożenie miało 
miejsce; wzór formularza dla REFERENCJI stanowi załącznik numer 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego (załącznik pt „REFERENCJE-zakończone sukcesem wdrożenie"),
- KONCPECJA modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego na założeniach Resource 
Consumption Accounting, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów modelu, 
przykładów etapów rozliczeń, zasad wyodrębniania i kalkulacji kosztów działań uczelni obiektów 
kosztowych, wymaganych podstawowych danych operacyjnych, zasad prezentacji danych kosztów 
zasobów, procesów i produktów uczelni oraz potencjalnych rezultatów i zastosowań 
menedżerskich tego rachunku kosztów; szablon dla opisu koncepcji stanowi załącznik numer 4 do 
niniejszego zapytania ofertowego (załącznik pt „KONCEPCJA - model rachunku kosztów"),
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5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

l. Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
2/08/2013/OnJKnP (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

IL Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 2/08/2013/OnJKnP.

III. Oferent zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

IV. W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

V. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
vi. Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne.

ABC AKADEMIA SP. Z O.O. 
ul. Towarowa 35/403.61-896 Poznań

NIP 778-14-15’649 q 
REGON 634545007

CZYTELNY PODPIS - imię I nazwisko osoby upoważniono] 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)
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1 Dotyczy projektu o numerze POKL04,01.01-00-163/11 Pt: “Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL04.01.01-00-163/11) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Bartosz Osmolą - Kierownik projektu, Mateusz Michalski - Specjalista ds. rozliczeń 
i ewaluacji, prof. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński - Ekspert merytoryczny Zamawiającego) 
w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

ABC AKADEMIA SP. Z O.O.
ul. Towarowa 35/403,61*896 Poznań

NIP 778-14'15-649
REGON 63454500? Wicepreze a rząd u

ymanski
/mię i nazwisko osoby 

upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 
(Jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)
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data i miejsce podpisania oświadczenia
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1 Dotyczy projektu o numerze PÓKL04.01.01’00-163/11 pt.: ’’Orientacja na iakoić, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

REFERENCJE - zakończone sukcesem wdrożenie

Reprezentując ......... ♦.......   Energa Obrót S.A................... .............................. (pełna nazwa
podmiotu) oświadczam, iż podmiot ten zakupił usługę dotyczącą wdrożenia rachunku kosztów do 
kalkulacji kosztów i rentowności, zgodnego z koncepcją Zasobowe - Procesowego Rachunku 
Kosztów (Resource Consumption Accounting - RCA); 
usługa o nazwie „„Sprzedaż licencji oprogramowania Doctor Coster* (Profit Management 
System4), usług abonamentowych oraz szkoleń dla ENERGA Obrót S.A.."... zrealizowaną z 
sukcesem przez firmę.......ABC Akademia Sp. z o.o.................................... (pełna nazwa firmy)
w okresie .....04.2012-07.2012......... oraz, Iz w ramach tej usługi wykorzystywane było
specjalistyczne oprogramowanie controllingowe o nazwie:

.......................Doctor Coster......................................................................

W ramach wskazanej powyżej usługi wykorzystywane specjalistyczne oprogramowanie 
controllingowe było/nio było* zintegrowane z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource 
Planning) ~ jeżeli tak to proszę o podanie nazwy tego systemu klasy ERP ................. SAP

★niepotrzebne skreślić Kierownik

i, .

CZYTELNY PODPIS - Imię i nazwisko osoby wystawiającej referencje 
wraz z pieczęcią

ClZ£í.j35J.í.
data wystawienia referencji

Dane kontaktowe do osoby wystawiającej referencje, umożliwiające kontakt w celu potwierdzenia 
tych referencji.

IMIĘ I NAZWISKO: ..„Beata Zawalich..............................................................

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY:......Kierownik Wydziału Controllingu......................................................................

TEL KONTAKTOWY:.............. 607 495 101...............................................................................................................

E-MAIL:................. beata,z3walich@energa,pl..... ».rt„.w,.w....................................................................
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1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01’00-163/11 pt: “Orientacja na jakość, kurs na przyszłość-wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego,

REFERENCJE - zakończone sukcesem wdrożenie

Reprezentując ............................. Kupiec Sp. z o,o............ ,...................................... (pełna nazwa

podmiotu) oświadczam, iż podmiot ten zakupił usługę dotyczącą wdrożenia rachunku kosztów do 

kalkulacji kosztów i rentowności, zgodnego z koncepcją Zasobowe - Procesowego Rachunku 

Kosztów (Resource Consumption Accounting - RCA);

usługa o nazwie „Sprzedaż licencji oprogramowania Profit Management System •(Doctor 

Coster®), usług abonamentowych oraz szkoleń i konsultacji (warsztatów) dla KUPIEC Sp. z o.o.",„ 

zrealizowaną z sukcesem przez firmę ABC Akademia Sp. z 0.0,........

...... ...........................................................................................................(pełna nazwa firmy) 

w okresie ..... 08.2012-02.2013.......... oraz, iż w ramach tej usługi wykorzystywane było

specjalistyczne oprogramowanie controllingowe o nazwie:

........................ Doctor Coster...........................................................................

W ramach wskazanej powyżej usługi wykorzystywane specjalistyczne oprogramowanie 

controllingowe było/nio było* zintegrowane z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource 

Planning) - jeżeli tak to proszę o podanie nazwy tego systemu klasy ERP .................. CDN XI

★niepotrzebne skreślić "KUPIEC" SP.Z0J0.
«MB taoów. PAPROTNIA d. Kotatel? 
^.03113737.24137 39. ta 24137 3»
NHtó-26-77-246, 3116G6W

(K)

_____________ ________________________________________________

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwiska osoby wystawiającej referencje 
wraz z pieczęcią

.... ................
data wystawienia referencji

Dane kontaktowe do osoby wystawiającej referencje, umożliwiające kontakt w celu potwierdzenia 

tych referencji. .i

IMIĘ I NAZWISKO: ....Robert Kobielski............................................................

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY:........Prokurent....................................................................

TEL. KONTAKTOWY:............. +48 63 241-37-37...............................................................................................................

E-MAIL:................. rkobielski@kupiec,pl............................................................................................
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1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

REFERENCJE - zakończone sukcesem wdrożenie

Reprezentując ............................... CUF Sp. z o.o....................................................... (pełna nazwa

podmiotu) oświadczam, iż podmiot ten zakupił usługę dotyczącą wdrożenia rachunku kosztów do 

kalkulacji kosztów i rentowności, zgodnego z koncepcją Zasobowa - Procesowego Rachunku 

Kosztów (Resource Consumption Accounting - RCA); 

usługa o nazwie „Sprzedaż licencji oprogramowania Doctor Coster* (Profit Management 

System®), usług abonamentowych oraz szkoleń i konsultacji (warsztatów) dla CUF Sp. z o.o.",... 

zrealizowaną z sukcesem przez firmę .........ABC Akademia Sp. z o.o....................................... (pełna

nazwa firmy) 

w okresie ..... 06,2012-07.2012.......... oraz, iż w ramach tej usługi wykorzystywane było

specjalistyczne oprogramowanie controllingowe o nazwie:

.........................Doctor Coster...........................................................................

W ramach wskazanej powyżej usługi wykorzystywane specjalistyczne oprogramowanie 

controllingowe było/nie było* zintegrowane z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource 

Planning) - jeżeli tak to proszę o podanie nazwy tego systemu klasy ERP ..................

^niepotrzebne skreślić

CZYTELNY PODPIS - Imię i nazwisko osoby wystawiającej referencje 
wraz z pieczęcią

(fr ..................................

data wystawienia referencji

Dane kontaktowe do osoby wystawiającej referencje, umożliwiające kontakt w celu potwierdzenia 

tych referencji.

IMIĘ 1 NAZWISKO:.... Krzysztof Kuźnik............................................................

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY:......Dyrektor Finansowy /Prezes zarządu.....................

TEL KONTAKTOWY:.............  506-141-951..............................................................................................................

E-MAIL:.................krzysztof.kuznik@cuf.com.pl............................................................................................
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Załącznik 4 do zapytania ofertowego numer 2/08/2013/OnJKnP1

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01,01-00-163/11 Pt.: "Orientacja na Jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole ™
Logistyki Modelu zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unłl Europejskiej w ramach 2
Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONCEPT - model rachunku kosztów

Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego na założeniach zasobowo- 

procesowego rachunku kosztów z uwzględnieniem przykładowych elementów modelu, 

przykładów etapów rozliczeń, zasad wyodrębniania obiektów, wymaganych podstawowych danych 

operacyjnych, zasad prezentacji danych o zasobach, procesach oraz usługach oraz potencjalnych 

rezultatów i zastosowań menedżerskich tego rachunku kosztów

Szablon dla opisu koncepcji stanowi niniejszy załącznik.

KONCEPCJA powinna pokazać model zasobowo-procesowego rachunku kosztów i jego 

zastosowanie do wyceny kosztów i rentowności przykładowego, dowolnego, kierunku studiów 

dowolnej uczelni wyższej.

OBOWIĄZKOWA struktura konceptu:

• Rozdział 1: Wstęp merytoryczny dotyczący koncepcji zasobowo-procesowego rachunku 

kosztów i wskazania zastosowań i korzyści jej zastosowania w uczelniach wyższych 

(maksymalnie 2 strony A4).

• Rozdział 2: Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego

na założeniach zasobowo-procesowego rachunku kosztów z uwzględnieniem przykładowych 

elementów modelu, przykładów etapów rozliczeń, zasad wyodrębniania obiektów, wymaganych 

podstawowych danych operacyjnych (maksymalnie 6 stron A4).

• Rozdział 3: Zasady prezentacji danych o zasobach, procesach oraz usługach oraz 

potencjalne rezultaty i zastosowania menedżerskie tego rachunku kosztów na Wyższej Uczelni 

(maksymalnie 4 strony A4).

• Koncepcja powinien być przedstawiona w sposób czytelny i zrozumiały z wykorzystaniem 

graficznych prezentacji schematów powiązań danych oraz formuł obliczeniowych.

UWAGA - przekazane wraz z ofertą KONCEPCJA zostanie upubliczniona zgodnie z zasadami

opisanymi w punkcie 6 niniejszego zapytania ofertowego.
ABC AKADEMIA SP. Z 0.0.
ul. Towarowa 35/403,61-896 Poznań

NIP 778-14-15-649 q
REGON 634545007

j

Wiceprezes/za rządu
Tomasz M. Zieliński

Krzysztof Szymański

czrrrŁ/yr podpis - imię i nazwisko osoby pnedktadafocej koncept do oceny 
wraz z pieczęcią

................................
data podpisania KONCEPTU
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Rozdział 1 - Zasobowe Procesowy Rachunek Kosztów
Na gruncie krytyki założeń i nieudanych wdrożeń amerykańskich koncepcji rachunku kosztów, jak 

activity based costing (ABC), oraz doświadczeń niemieckich w zakresie zastosowania 
Grenzplankostenrechnung (GPK), pojawiły się na świecie próby powiązania niemieckiego GPK z 
amerykańskim ABC w ramach jednej koncepcji rachunku kosztów. Badania nad powiązaniem tych dwóch 
koncepcji są aktualnie prowadzone na świecie. Na gruncie amerykańskim próby powiązania GPK i ABC 
prezentowane są pod nazwą Resource Consumption Accounting (RCA)2. Na gruncie niemieckojęzycznym 
podejmowane są takie badania jak np. „Prozesskonforme Grenzplankostenrechnung*3. Na gruncie polskim 
prace nad powiązaniem ABC i GPK prowadzone są pod nazwą Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów 
(ZPRK).

2 Keys D.E., Merwe A van der, The case for RCA: Excess and idle Capacity, Journal of Cost Management July/August 
2001
3 Muller H., Prozesskonforme Grenzplankostenrechnung als platform neper anwendungsentwicklungen, 
Kostenrechnungpraxis, nr 38.
4 T.M. Zieliński Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów - więcej niż ABC. Resource Consumption Accounting (RCA), 
Controlling, Lipiec-Sierpień 2013.

ZPRK jest zaawansowanym rachunkiem kosztów opartym na założeniach niemieckiego GPK i 
amerykańskiego ABC, przetwarzającym zgodnie ze ściśle zdefiniowanymi regułami dane finansowe i 
operacyjne w przyczynowo - skutkowe informacje o kosztach zasobów, procesów oraz o kosztach i 
rentowności zarówno produktów, usług jak i klientów, przedstawionych w sposób wielowymiarowy z 
zachowaniem rozdzielczości informacji kosztowych, zarówno w ujęciu kosztów rzeczywistych jak I 
planowanych, niezbędnych do wsparcia decyzji krótko, średnio i długoterminowych na wszystkich 
poziomach zarzadzania przedsiębiorstwem4.

ZPRK jest rachunkiem kosztów realizującym wieloetapowe rozliczanie kosztów pomiędzy czterema 
podstawowymi kategoriami obiektów (schemat 1): zasobów, działań, obiektów kosztowych oraz kosztów 
bezpośrednich, z zachowaniem pełnej rozdzielczości kosztów. W ramach czterech podstawowych kategorii 
obiektów wyodrębniane są ich szczegółowe rodzaje w oparciu o ścisłe określone reguły.
Schemat 1 Schemat ZPRK prezentuje rysunek

Źródło: T.M. Zieliński Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów - więcej niż ABC. Resource Consumption 
Accounting (RCA), Controlling, Lipiec-Sierpień 2013.

W zakresie tworzenia struktury modelu kosztowego oraz definiowania przepływów kosztowych, 
ZPRK bazuje na kluczowych założeniach niemieckiego GPK i amerykańskiego ABC. W rachunku tym 
wyodrębniane są szczegółowe, jednorodne centra kosztów zasobów, konkretnie zdefiniowane działania 
oraz finalne i pośrednie obiekty kosztowe.
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Podczas modelowania przepływów kosztów w modelu rachunku kosztów, podobnie jak w RCA, 
stosowane są koncepcje reaktywności (responsiveness) i przypisywalności (attributability)5. Reaktywność to 
koncepcja zakładająca stałe i proporcjonalne związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy obiektami w 
modelu kosztowym. Reaktywność opiera się na założeniu, że zmienność kosztów przedsiębiorstwa jest 
efektem wielu czynników i charakterystyk zasobów organizacyjnych a nie jest funkcją wyłącznie wielkości 
produkcji czy sprzedaży.

5 Merwe A van der. “Management Accounting Philosophy Series II: Cornerstones of Restoration". Journal of Cost
Managemen, (Sept/Oct) 2007

Stosowany w ZPRK rozdział obiektów kosztowych na finalne i pośrednie, pozwala na skuteczne 
stosowanie koncepcji przypisywalności kosztów, która zakłada alokowanie kosztów na taki poziom obiektu 
kosztowego, gdzie występuje najsilniejszy związek przyczynowo - skutkowy a informacja kosztowa jest 
istotna do podjęcia decyzji.

W ZPRK, jest wyrażeniem w jednostkach pieniężnych przepływów operacyjnych w modelu 
kosztowym, co oznacza wykorzystanie podstawowych danych operacyjnych jako podstawy do kalkulacji 
kosztów w rachunku kosztów. Koszt wyrażony w jednostkach pieniężnych, jest swoistą „nakładką* na 
ilościowy (operacyjny) model przedsiębiorstwa. W ZPRK wszystkie przepływy kosztowe, realizowane są w 
podziale na koszty stałe i zmienne oraz śledzone są te przepływy w całym modelu kosztowym rozpoczynając 
od szczegółowych centrów kosztów zasobów aż do finalnych obiektów kosztowych - produktów i klientów. 
ZPRK rozpoznaje obustronną zmianę natury kosztów, jaka zachodzi w trakcie przepływu kosztów w modelu 
kosztowym, co oznacza, że koszty mogą zmieniać naturę na stałe lub na zmienne. Zmiany te są 
odzwierciedleniem charakterystyki zużycia i konsumpcji poszczególnych zasobów w przedsiębiorstwie.

Ewidencjonowanie kosztów w ujęciu setek a nawet tysięcy centrów kosztów zasobów, jakie 
realizowane jest w ZPRK, pozwala na monitorowanie stopnia wykorzystania oraz kosztów wykorzystanych i 
niewykorzystanych zasobów na bardzo szczegółowym poziomie centrów kosztów zasobów. W ZPRK, koszty 
niewykorzystane wykluczane są z alokacji do produktów, usług oraz klientów i traktowane są zgodnie z 
koncepcją przypisywalności kosztów, Podejście to pozwala na unikanie zjawiska spirali śmierci kosztów 
stałych, czyli nieświadomego alokowania kosztów niewykorzystanych zasobów do produktów, usług 1 
klientów.

Najważniejszą kategorią wynikową ZPRK jest Pięć Podstawowych Poziomów Kosztów. Poziomy te 
służą, jako podstawa do analizy wielostopniowych marż pokrycia kosztów. Poziomy kosztów oraz podział 
kosztów na koszty stałe i zmienne, to dwie podstawowe kategorie wynikowe ZPRK.

Istotnym elementem koncepcji ZPRK jest dostarczenie menedżerom jednoczesnej informacji o 
pełnych kosztach I rentowności zarówno produktów, usług jak i klientów. Realizując to założenie, ZPRK 
stanowi doskonałą bazę dla podejmowania decyzji zarówno dotyczących produktów i klientów 
przedsiębiorstwa.

ZPRK jest rachunkiem kosztów, który z sukcesem został już wdrożony w kilkudziesięciu polskich 
przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi. Infrastruktura i inne. 
Wdrożenia tego rachunku kosztów realizowane były zarówno w przedsiębiorstwach bardzo dużych, 
średnich jak i małych. Szerokie zastosowanie tego rachunku kosztów w różnych branżach i wielkościach 
przedsiębiorstw potwierdza jego uniwersalność i potencjał do zastosowania w procesach controllingowych 
wielu organizacji.

Specyfika i złożoność działalności Wyższych Uczelni czyni zasadnym wykorzystanie ZPRK, który 
umożliwi kontrolę kosztów i wykorzystania posiadanych zasobów, kosztów prowadzenia procesów 
dydaktycznych i naukowych, kosztów i rentowności organizowania konkretnych kierunków i specjalności 
studiów.
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Rozdział 2 - Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej
Zgodnie z wymogami zapytania ofertowego rozdziały dwa i trzy zawierają koncepcję modelu 

zasobowo-procesowego rachunku kosztów i jego zastosowania do wyceny kosztów i rentowności 
przykładowego, dowolnego kierunku studiów (Kierunek Logistyka, Specjalność Transport i Specyzja). Oba 
rozdziały kompleksowo ujmują rachunek kosztów Uczelni Wyższej zgodnie z elementami koncepcji ZPRK

ZPRK definiuje szczegółowe etapy przepływu kosztów w modelu kosztowym:
* Etap I - Ewidencjonowanie kosztów w ujęciu wielu centrów kosztów zasobów oraz ewidencjonowanie 

kosztów bezpośrednich produktów i usług.
* Etap II - Rozliczanie kosztów Wspierających Centrów Kosztów na Podstawowe Centra Kosztów 

Zasobów.
• Etap III - Rozliczanie kosztów Podstawowych Centrów Kosztów na Procesy Podstawowe i Zarządcze.
• Etap IV - Rozliczanie kosztów Procesów na Finalne i Pośrednie Obiekty Kosztowe z wykorzystaniem 

koncepcji przypisywalnośd.
• Etap V - Rozliczanie kosztów Pośrednich Obiektów Kosztowych na Finalne Obiekty Kosztowe.
• Etap VI - Wzajemne rozliczanie kosztów pomiędzy Finalnymi Obiektami Kosztowymi

W ZPRK wyodrębniane są szczegółowe, jednorodne centra kosztów zasobów, konkretnie 
zdefiniowane działania oraz finalne i pośrednie obiekty kosztowe. ZPRK definiuje szereg kryteriów 
odnoszących się do zasad definiowanie elementów w rachunku kosztów oraz zasad dotyczących rozliczania 
i przepływu kosztów aż do finalnych obiektów kosztowych. Zasady te dotyczą wyodrębniania szczegółowych 
jednorodnych centrów kosztów zasobów, działań oraz obiektów kosztowych; stosowania koncepcji 
reaktywności zakładającej stałe i proporcjonalne związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy obiektami w 
modelu kosztowym; wykorzystania koncepcji przypisywał ności kosztów oznaczającą alokowanie kosztów na 
taki poziom, gdzie informacja kosztowa jest istotna do podjęcia decyzji; wszystkie przepływy kosztowe, 
realizowane są w podziale na koszty stałe i zmienne oraz koszty niewykorzystane wykluczane są z alokacji 
do produktów i klientów i traktowane zgodnie z koncepcją przypisywalności.

Zgodność ujęda zasobów z zasadami ZPRK oraz znajomość zasobów Wyższej Uczelni
Poniższy rysunek (rysunek 1) prezentuje strukturę centrów kosztów zasobów (ETAP I) (zielone 

kółka) wraz z indeksami dla wybranej części działalności Wyższej Uczelni. Rysunek prezentuje strukturę 
centrów kosztów zasobów dla Katedry Podstaw Logistyki, Katedry Informacji Logistycznej i Informatyki, 
Dziekanatu oraz Kosztów ogólnych, w których grupowane są koszty dotyczące typów powierzchni i zużycia 
mediów.

Rysunek 1 Centra kosztów zasobów
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Źródło: ABC Akademia Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

Zaprojektowana struktura jest zgodna z kryteriami wyodrębniania centrów kosztów zasobów wg, 
których6:
* W ramach jednego centrum kosztu zasobu mogą znajdować się zasoby jednorodne, homogeniczne, 

substytucyjne, o podobnej technologii, których koszty mogą być jednakowo traktowanie (rozliczane) w 
modelu kosztowym. Zastosowanie tego kryterium przy projektowaniu centrów kosztów Wyższej Uczelni 
zaprezentowano na przykładzie MPK 501 Katedra Logistyki, gdzie centrami kosztów są pracownicy o 
podobnych stopniach naukowych, powierzchnia katedry czy stanowiska komputerowe.

• Centrum kosztu zasobu powinno mieć jedną miarę wielkości przerobu zasobu (MWPZ) służącą do 
pomiaru zużycia i stopnia wykorzystania zasobu. Dla MPK 501 Katedra Logistyki, możliwe jest określenie 
MWPZ na poziomie poszczególnych centrów kosztów zasobów jak np. określenie kosztu 1 metra 
powierzchni, czy kosztu 1 godziny dydaktycznej pracowników wybranej grupy.

* Dla danego centrum kosztu zasobu możliwe jest pozyskiwanie danych o rzeczywiście poniesionych 
kosztach, rzeczywistym zużyciu (dane ilościowe zebrane lub wyliczone w oparciu o standardy zużycia) 
oraz o planowanym zużyciu i planowanych kosztach stałych i zmiennych zużycia zasobu. Dla MPK 501 
Katedra Logistyki możliwe jest określenie rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z 
wynagrodzeniami pracowników każdej z grup czy kosztów utrzymania powierzchni Katedry. Dodatkowo 
możliwe jest określenie ilości przepracowanych godzin przez pracowników, z uwzględnieniem 
planowanych kosztów ¡ planowanego zużycia.

• Centrum kosztu zasobu powinno mleć jednego odpowiedzialnego menedżera, przy czym menedżer 
może odpowiadać za wiele centrów kosztów zasobów. Dla MPK 501 Katedra Logistyki osobą 
odpowiedzialną za koszty powinien być Kierownik Katedry.

« Mając na uwadze rygorystyczne kryteria wyodrębniania zasobów, ZPRK zakłada stosowanie 
następującego uproszczenia: zasoby mogą być połączone w ramach jednego centrum kosztu zasobu, 
jeżeli ich sposób rozliczania na zasoby, działania lub obiekty kosztowe jest taki sam i nie jest istotne 
uzyskanie rozdzielczości kosztów zasobów. Taka sytuacja mogłaby by mieć miejsce w Wyższej Uczelni 
dla centrów kosztów zasobów typu Sala dydaktyczna, które poza kosztami powierzchni mogłyby 
zawierać koszty wyposażenia jak tablice, stoły, krzesła, projektory multimedialne czy inne przybory 
dydaktyczne.

6 T.M^ieliński, materiały szkoleniowe ABC Akademia 2013
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Zgodność rozliczania kosztów zasobów wspierających na inne zasoby podstawowe z koncepcją ZPRK oraz 
znajomość problematyki Wyższej Uczelni

ZPRK wyróżnia typy centrów kosztów zasobów i dzieli je na zasoby podstawowe, zasoby 
wspierające (zasoby współdzielone 1 zasoby realizujące usługi wewnętrzne). W Wyższej Uczelni zasobami 
podstawowymi są pracownicy dydaktyczni i administracyjni czy sale ćwiczeniowe i wykładowe, które 
zgodnie z zasadą przyczynowo-skutkowości rozliczane są przy pomocy ilości godzin dydaktycznych na 
konkretne ćwiczenia i wykłady (działania) w ramach konkretnych studiów. Wykorzystywanie nośników 
czasowych jak „liczba roboczogodzin" umożliwia dodatkowo analizą kosztów niewykorzystanych zasobów 
Wyższej Uczelni, Koszty te powinny być traktowane zgodnie z koncepcją przypisywalnośd i alokowane 
odrębną logiką na poziom Uczelni, jako całości. Zasobem współdzielonym jest np. Budynek Uczelni, 
którego koszty powinny być, zgodnie z metrami kwadratowymi (bezpośrednia metoda rozliczania), 
rozliczane na sale i biura. Innym przykładem zasobu współdzielonego jest zużycie Energii Elektrycznej, 
której koszty powinny być rozliczane ja inne centra kosztów zasobów, z zachowaniem zasady przyczynowo 
- skutkowości, np. zgodnie z ilością zużytych kwh. Przykładem zasobu Wyższej Uczelni, realizującego usługi 
wewnętrzne są Pracownicy Działu Kadr (metoda obiektu pośredniego), którzy m.in. realizują działanie 
Naliczanie Wynagrodzeń (usługę wewnętrzną), na rzecz pracowników Uczelni. Celem odzwierciedlenia 
współzależności pomiędzy zasobami jest dostarczenie informacji o kosztach w pełni wyposażonych 
zasobów, przygotowanych do efektywnej realizacji działań (ETAP II przepływu kosztów).

Zgodność ująda kosztów stałych i zmiennych z zasadami ZPRK oraz znajomość problematyki zmienności 
kosztów Wyższej Uczelni

Informacja o kosztach wszystkich zasobów Wyższej Uczelni podzielona jest na dwa elementy: koszty 
bezpośrednie, czyli te jakie zostały bezpośrednio zaksięgowane na danym centrum kosztu zasobu oraz 
koszty pośrednie, które wynikają z rozliczeń np. rozliczenia kosztów budynku Uczelni, energii elektrycznej 
czy Działu Kadr U czele nL Dla wydzielonych centrów kosztów zasobów definiuje się zestaw elementów 
kosztowych tj. kosztów rodzajowych i określa się czy dany element powinien być potraktowany jako koszt 
stały czy zmienny. Na przykład element kosztowy ; „Wynagrodzenia podstawa" powinien być traktowany 
jako koszt stały, podobnie jest w przypadku „Amortyzacji". Odwrotnie jest w przypadku elementów typu 
„Wynagrodzenia premia", „Zużycie materiałów",... powinny być one traktowane jako koszty zmienne.

Zgodność ujęcia kosztów niewykorzystanych zasobów z zasadami ZPRK oraz znajomość problematyki 
wykorzystania zasobów Wyższej Uczelni

Określenie podziału elementów kosztowych centrów kosztów zasobów na stałe i zmienne jest 
następnie wykorzystywane przy określaniu kosztów niewykorzystanych zasobów, które liczone są tylko po 
stałych elementach kosztowych, oznacza to, że możliwe jest określenie stopnia wykorzystania i kosztów 
niewykorzystanych dla poszczególnych grup pracowników dydaktycznych, czy poszczególnych sal 
ćwiczeniowych i wykładowych. Koszty te powinny być traktowane zgodnie z koncepcją p rzy pisywał no ści i 
alokowane odrębną logiką ńa poziom Uczelni, jako całości.

Zgodność ujęcia działań z zasadami ZPRK oraz znajomość problematyki procesów I działań Wyższej 
Uczelni

Drugi element ZPRK to działania, które określane są, jako jednorodna, identyfikowalna i mierzalna 
część pracy wykonywana przez określone zasoby przedsiębiorstwa w celu osiągania policzalnych 
rezultatów7. Rysunek 2 prezentuje strukturę działań (czerwone strzałki) dla wybranej części działalności 
Wyższej Uczelni. Na rysunku pokazana została lista działań (lista przedmiotów) dla konkretnego typu 
studiów, kierunku i specjalności. Dodatkowo rysunek zawiera wybrane działania dodatkowe, jakie 
realizowane są przez pracowników Katedr oraz Dziekanat.

7 T.M.Zieliński, materiały szkoleniowe ABC Akademia 2013 St
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Rysunek 2: Struktura działań Wyższej Uczelni (wybrana część działalności) 
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ZPRK wyróżnia trzy typy działań. Działania podstawowe - rozumiane, jako działania usługowe, 
sprzedażowe realizowane na rzecz finalnych obiektów kosztowych typu Produkt/Usługa I Klient oraz na 
rzecz pośrednich obiektów kosztowych typu Grupa Produktowa I Segment Klienta. Przykłady procesów 
podstawowych Wyższej Uczelni to prowadzenie różnych typów zajęć, prowadzenie seminariów czy 
prowadzenie projektów badawczych. Działania Zarządcze to działania realizowane na rzecz 
przedsiębiorstwa jako całości. Działania te nie maję związku przyczynowo - skutkowego z finalnymi i 
pośrednimi obiektami kosztowymi typu produkf/usługa i klient i alokowane sę na pośredni obiekt kosztowy 
typu Firma. Przykłady procesów zarządczych to: Opracowywanie Sprawozdań Finansowych Uczelni, 
Zarządzanie Uczelnią. Działania wspierające (usługi wewnętrzne) to działania realizowane na rzecz 
zasobów. Przykłady usług wewnętrznych to: Przetwarzanie Płac, Serwisowanie Systemów Informatycznych 
Uczelni, Kosztami usług wewnętrznych obciążane są centra kosztów zasobów,

ZPRK definiuj również kryteria wyodrębniania działań1. Działanie to jednorodna część pracy, dla 
którego można zdefiniować jeden podstawowy rezultat (produkt działania) - oznacza, że możliwe jest 
wyraźne odróżnienie każdego z działań. Rezultat działania musi mleć charakter policzalny i możliwe jest 
określenie ilości wykonanych działań. Dla działania możliwe jest wyraźne określenie momentu rozpoczęcia i 
zakończenia działania. Działanie ma konkretne przypisane zasoby zużywane w trakcie jego wykonywania 
oraz możliwe jest określenie rzeczywistego bądź standardowego ich zużycia.

ETAP III przepływu kosztów w ZPRK to rozliczania zasobów podstawowych przy pomocy nośników 
kosztów zasobów, które służą zarówno do pomiaru zużycia jak i stopnia wykorzystania zasobów oraz 
stanowią podstawę przypisania zasobów (kosztów) do działań i zasobów. Są miarą ilości i intensywności 
zużycia zasobów przez działania i inne zasoby. W ZPRK Wyższej Uczelni zastosowane powinny nośniki 
kosztów: nośniki procentowe, nośniki w jednostkach naturalnych (jak metry kwadratowe do rozliczenia 
kosztów Budynku Uczelni czy liczba kilowatogodzin do rozliczenia zżytej energii elektrycznej), nośniki czasu

8 T.M.Zieliński, materiały szkoleniowe ABC Akademia 2013 St
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pracy (do rozliczania kosztów pracy kadry dydaktycznej na prowadzone zajęcia i projekty badawcze), 
nośniki intensywności oraz nośniki kosztowe.

Ostatnim z elementów ZPRK są obiekty kosztowe, które grupują koszty w oparciu o koncepcję 
reaktywności i przypisywalnośd. Wyodrębnianie obiektów kosztowych w rachunku kosztów ma za zadanie 
zapewnić informację kosztową niezbędną do podejmowania decyzji menedżerskich na różnych poziomach 
zarzadzania przedsiębiorstwem. Celem jest dostarczenie informacji o kosztach istotnych i nieistotnych dla 
danej decyzji. ZPRK dzieli obiekty kosztowe na Finalne Obiekty Kosztowe (Typu Produkt/Usługa, Typu Klient) 
oraz Pośrednie obiekty kosztowe (Typu Grupa Produktowa, Typu Segment Klienta, Typu Firma). W ZPRK 
Wyżej Uczelni (rysunek 3) Finalnymi Obiektami Kosztowymi typu Klient powinny być grupy studentów, 
konkretnego typu studiów i specjalności z określeniem roku nauczania. Finalnymi Obiektami Kosztowymi 
typu Produkt powinny był konkretne typy studiów, specjalności z określeniem roku nauczania. Dodatkowo 
zarówno w klientach jak i produktach uwzględnione powinny być projekty badawcze wraz z podmiotami je 
finansującymi.

Rysunek 3: Finalne obiekty kosztowe Uczelni- klient, produkt 
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Źródło: ABC Akademia Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

Pośrednie Obiekty Kosztowe Wyższej Uczelni (rysunek 4) powinny zawierać minimum taki zestaw 
obiektów, jaki prezentuje poniższy rysunek. Zestaw ten zapewni rozliczenie kosztów działań pozostałych 
zgodnie z wytycznymi zasady przypisywalnośd.

Rysunek 4: Pośrednie obiekty kosztowe Wyższej Uczelni 
S O Pbftskw Obiekty kosztowe 

3 O Koszty zaraadania 

riaJ UczokiaWSt 

e o Katody

Katedra Podstaw Logistyki
S Katoda informacji Logistycznej i Informatyki

¿i bw 

: Siuda I stopnia kcancjackH

■ ■■■j Studio H stopnia 

. J Studia putypkunowa 

BO Specjainotó

.31 Menedżer Logistyki 

Transport i Spartycja

Źródło: ABC Akademia Sp, z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone

Etap IV rozliczenia kosztów w ZPRK to rozliczanie kosztów Procesów na Finalne I Pośrednie Obiekty 
Kosztowe z wykorzystaniem koncepcji przypisywalnośd. Działania rozliczane są przy pomocy nośników 
kosztów działań, które są miarą częstotliwości i wielkości zapotrzebowania na działania generowane przez 
obiekty kosztów. Każde działanie może być alokowane na obiekty kosztowe innym nośnikiem kosztu

8 0 Ftoddty
fej ¡¿3 Shrfia 1 stofna ficsicjacks

B Kivmk Lcgrtyka
8 O Sturfia Stawwrw

(.*’ Spacjdwić Transport i Spactyq* "roki

8 cJ 5pttjdwićTrmmurtiSp«tyqa-nik2

13 SpttjdA&TrtonpatiSpactycii-takS
8 O Sturfia 11 struna

H O KBWHk^rzfdzma
B O Sturfia Stacjonarna

t .3 Spwjghofo Menedżer Lwtyki - rak 1

R .¿1 SpacjatafoMonodter Logistyki- rak 2
R O ProjaktybadMC»

i+ł 3J Pttłdrt badawczy 1
fŚ Pinekt badawczy 2
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działania. W ZPRK Wyższej Uczelni należy zastosować nośniki czasu pracy jak liczba godzin dydaktycznych, 
do rozliczenia kosztów konkretnych ćwiczeń i wykładów na specjalności studiów oraz nośniki transakcyjne, 
główne wykorzystywane do rozliczenia kosztów działań Dziekanatu tj. procesów związanych z obsługą 
studentów np. liczba studentów, liczba wniosków,....

Etap V rozliczanie kosztów w ZPRK to rozliczanie kosztów Pośrednich Obiektów Kosztowych na 
Finalne Obiekty Kosztowe, które wykonywane jest przy pomocy nośników kosztów obiektów kosztowych. 
Nośniki te zazwyczaj są nośnikami wolumenowymi takimi jak Ilość studentów, wartość przychodu. Celem 
rozliczania kosztów pośrednich obiektów kosztowych na finalne obiekty kosztowe ma za zadanie zapewnić 
informacją o kosztach całkowitych finalnych obiektów kosztowych, z istotnym założeniem zachowania 
rozdzielczości tych kosztów na poziomie finalnych obiektów kosztowych.

Zgodność ujęcki poziomów marż pokryda kosztów z zasadami ZPRK oraz znajomość problematyki marż 
pokrycia kosztów Uczelni Wyższej

Ostatni etap VI to wzajemne rozliczanie kosztów pomiędzy Finalnymi Obiektami Kosztowymi, 
którego celem jest uzyskanie informacji o pełnych kosztach i rentowności poszczególnych typów i 
specjalności studiów.

Efektem realizacji wszystkich etapów przepływu kosztów w modelu ZPRK możliwa jest analiza 
kosztów i rentowności na pięciu podstawowych poziomach kosztów9.

9 T.MJĆieliński, materiały szkoleniowe ABC Akademia 2013

* Poziom Produktu ~ Finalne Obiekty Kosztowe Typu Produkt/U sługa np. studia na konkretnej 
specjalności o określonym roku nauczania np. Specjalność Transport i Spedycja rok 1

• Poziom Grupy Produktowej - Pośrednie Obiekty Kosztowe Typu Grupa Produktowa np. konkretny 
kierunek studiów np. Kierunek studiów Logistyka

* Poziom Klienta ~ Finalne Obiekty Kosztowe Typu Klient np. studenci danej specjalności i 
konkretnego roku, np. Studenci specjalności Transport i Spedycja rok 1

• Poziom Segmentu Klienta - Pośrednie Obiekty Kosztowe Typu Segment Klienta np. studenci 
danego kierunku studiów, np. Studenci Kierunku studiów Logistyka

* Poziom Przedsiębiorstwa - Pośrednie Obiekty Kosztowe Typu Firma i Inne tj. poziom Wyższej 
Uczelni np. WSL
Każdy z wymienionych poziomów prezentuje odpowiedni poziom kosztów, który następnie 

skorelowany jest z uzyskanym przychodem i ilością studentów, co umożliwia kompleksową analizę kosztów 
i rentowności konkretnych kierunków i specjalności studiów np. koszty i rentowność specjalności Transport 
1 Spedycja w podziale na koszty całkowite i koszty jednostkowe studenta.

Analizę ww. poziomów wykonywać można przy pomocy dedykowanego zestawu raportów 
menedżerskich (pulpitów menedżerskich), opisanych w następnym rozdziale.
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Rozdział 3 Zasady prezentacji danych w ZPRK
ZPRK zapewnia zaawansowaną analizę kosztów zasobów, procesów oraz produktów usług i 

klientów, zarówno w ujęciu danych finansowych jak i operacyjnych. ZPRK wyróżnia pięć Podstawowych 
Poziomów Kosztów, z możliwością ich dekompozycji, jako podstawową kategorię wynikową przyjmowaną w 
analizie kosztów i wielostopniowych marż pokrycia kosztów. ZPRK zapewnia jednoczesną informację o 
kosztach i rentowności zarówno produktów jak i klientów przedstawiając ją w ujęciu wielostopniowych 
marż pokrycia kosztów z rozróżnianiem kosztów stałych I zmiennych. ZPRK zapewnienia trzy rodzaje 
rozdzielczości informacji kosztowej, zapewnia zarówno informacje o kosztach marginalnych (zmiennych) jak 
i o kosztach pełnych z zachowaniem pełnej rozdzielczości kosztów, będąc tym samym rachunkiem kosztów, 
który jednocześnie wspiera podejmowanie decyzji krótko, średnio jak i długoterminowych na wszystkich 
poziomach zarządzania przedsiębiorstwem.

Dzięki informacji dostarczonej przez ZPRK możliwe jest zarządzanie portfelem produktów (PPM) w 
zakresie identyfikacji profilu rentownego i nierentownego produktu - kierunku i specjalności studiów 
Wyższej Uczelni; zarządzania portfelem produktów nastawionego na zyskowne produkty (wyznaczanie 
macierzy BCG); projektowania nowych produktów i wprowadzanie nowych produktów; projektowania 
systemu cenowego, przez co wywieranie wpływu na zachowanie się produktu w systemie sprzedaży np. 
promocje związane z rekrutacją; monitorowania efektów podjętych decyzji dotyczących produktów.

Dzięki informacji dostarczonej przez ZPRK możliwe jest zarządzanie relacjami z klientami (CRM) w 
zakresie identyfikacji profitu rentownego i nierentownego klienta ~ grupy studentów konkretnego 
kierunku I specjalności studiów Wyższej Uczelni; projektowania systemu rabatowego, postrzeganego jako 
narzędzie do świadomego wywierania wpływu na zachowania klienta i motywującego do np.: szybszego 
rozpoczynania procesu rekrutacji; pozyskiwania nowych klientów (analiza profilu rentownego klienta, 
negocjacje nowych kontraktów i związanego z nimi sposobu obsługi); reorientacji działu sprzedaży na 
rentowność współpracy z klientem; koncentracji na współpracy z rentownymi, strategicznymi segmentami 
klientów; monitorowania efektów podjętych decyzji dotyczących klientów.

Dzięki informacji dostarczonej przez ZPRK możliwa jest procesowa orientacja menedżerów; 
Systemowe postrzeganie organizacji (przełamanie barier struktury funkcjonalnej); Dbałość menedżerów o 
doskonałą znajomość efektywności własnych obszarów działalności i ich wpływu na inne obszary działania 
firmy oraz zyskowność klientów czy produktów.

Efektem realizacji wszystkich etapów przepływu kosztów w modelu ZPRK możliwa jest analiza 
kosztów i rentowności na pięciu podstawowych poziomach kosztów: Poziom Produktu, Poziom Grupy 
Produktowej, Poziom Klienta, Poziom Segmentu Klienta, Poziom Przedsiębiorstwa.

Zestaw raportów menedżerskich zapewniających kompleksową i wielkowymiarową analizę 
zasobów, procesów i produktów (usług) powinien składać się z 8 następujących raportów podzielonych na 
grupy.

Grupa raportów dotycząca finalnych I pośrednich obiektów kosztowych
• Raport 1 Podstawowe poziomy kosztów I marż pokrycia kosztów
* Raport 2 Koszty finalnych obiektów kosztowych w ujęciu podstawowych poziomów kosztów
« Raport 3 Koszty finalnych obiektów kosztowych w ujęciu podstawowych poziomów kosztów - analiza 

kosztów jednostkowych
• Raport 4 Podstawowe poziomy kosztów i marż pokrycia kosztów - analiza kosztów stałych i zmiennych 

Grupa raportów dotycząca działań
• Raport 5 Koszty działań podstawowych i usług wewnętrznych
• Raport 6 Koszty i stawki działań podstawowych

Grupa raportów dotycząca centrów kosztów zasobów
• Raport 7 Koszty podstawowych i wspierających centrów kosztów zasobów
• Raport 8 Koszty i stawki centrów kosztów zasobów

Raport 1 Podstawowe poziomy kosztów I marż pokrycia kosztów
• Raport służy do wielostopniowej analizy rentowności organizowanych studiów Wyższej Uczelni w ujęciu 

marż pokrycia dla Pięciu Podstawowych Poziomów Kosztów.
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■ Raport gwarantuje wielo blokową analizę rentowności w ujęciu usług (specjalności), grup usług (typów 
studiów), studentów, studentów różnych specjalności i roczników oraz Uczelni ogółem.

• Raport zapewnia rozdzielczość poziomów kosztów, co oznacza, że na osobnym poziomie kosztów 
prezentowane są następujące grupy kosztów:

o (0) koszty bezpośrednie usług,
o (1) koszty działań alokowanych na usługi (specjalności studiów, danego roku),
o (2) koszty działań alokowanych na grupy usług (kierunek studiów),
o (3) koszty działań alokowanych do studentów (studentów danej specjalności, w danym roku),
o (4) koszty działań alokowanych do segmentów studentów, (studentów danego kierunku 

studiów)
o (5) koszty działań alokowanych na obiekt pośredni typu Uczelnia,
o (6) koszty niewykorzystanych zasobów.

• Raport dostarcza również informację o ilości usług i ilości studentów
• Analiza w raporcie może zostać wykonana w ujęciu czasu zapewniając możliwość analizy w ujęciu 

rocznym, kwartalnym oraz miesięcznym.
Raport 2 Koszty finalnych obiektów kosztowych w ujęciu podstawowych poziomów kosztów
* Raport służy do wielostopniowej analizy kosztów całkowitych organizowanych studiów i obsługi 

studentów Wyższej Uczelni w ujęciu Pięciu Podstawowych Poziomów Kosztów.
• Raport gwarantuje wieloblokową analizę kosztów w ujęciu specjalności, kierunków, studentów, 

segmentów studentów oraz Uczelni ogółem.
• Raport zapewnia rozdzielczość poziomów kosztów, co oznacza, że na osobnym poziomie kosztów 

prezentowane są następujące grupy kosztów:
o (O) koszty bezpośrednie usług,
o (1) koszty działań alokowanych na usługi (specjalności studiów, danego roku),
o (2) koszty działań alokowanych na grupy usług (kierunek studiów),
o (3) koszty działań alokowanych do studentów (studentów danej specjalności, w danym roku),
o (4) koszty działań alokowanych do segmentów studentów, (studentów danego kierunku 

studiów)
o (5) koszty działań alokowanych na obiekt pośredni typu Uczelnia,
o (6) koszty niewykorzystanych zasobów.

« Raport zapewnia rozdzielczość zasobów, co oznacza, że pozwala na zdekomponowanie informacji 
kosztowej do poziomu poszczególnych centrów kosztów zasobów z rozdziałem kosztów na koszty stałe i 
zmienne,

• Analiza w raporcie może zostać wykonana w ujęciu czasu zapewniając możliwość analizy w ujęciu 
rocznym, kwartalnym oraz miesięcznym.

Raport 3 Koszty finalnych .obiektów kosztowych w ujęciu podstawowych poziomów kosztów - analiza 
kosztów jednostkowych
■ Raport służy do wielostopniowej analizy kosztów jednostkowych organizowanych studiów w ujęciu 

Pięciu Podstawowych Poziomów Kosztów.
• Raport gwarantuje wieloblokową analizę kosztów w ujęciu specjalności, kierunków, studentów, 

segmentów studentów oraz Uczelni ogółem.
« Raport zapewnia rozdzielczość poziomów kosztów, co oznacza, że na osobnym poziomie kosztów 

prezentowane są następujące grupy kosztów:
o (O) koszty bezpośrednie usług,
o (1) koszty działań alokowanych na usługi (specjalności studiów, danego roku),
o (2) koszty działań alokowanych na grupy usług (kierunek studiów),
o (3) koszty działań alokowanych do studentów (studentów danej specjalności, w danym roku),
o (4) koszty działań alokowanych do segmentów studentów, (studentów danego kierunku 

studiów)
o (5) koszty działań alokowanych na obiekt pośredni typu Uczelnia,
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o (6) koszty niewykorzystanych zasobów.
• Raport zapewnia rozdzielczość zasobów, co oznacza, że pozwala na zdekomponowanie informacji 

kosztowej do poziomu poszczególnych centrów kosztów zasobów z rozdziałem kosztów na koszty stałe i 
zmienne.

• Analiza w raporcie może zostać wykonana w ujęciu czasu zapewniając możliwość analizy w ujęciu 
rocznym, kwartalnym oraz miesięcznym.

Raport 4 Podstawowe poziomy kosztów 1 marż pokrycia kosztów - analiza kosztów stałych i zmiennych
• Raport służy do wielostopniowej analizy rentowności organizowanych studiów w ujęciu marż pokrycia 

dla Pięciu Podstawowych Poziomów Kosztów z zachowaniem dodatkowej rozdzielczości na marże 
pokrycia liczone najpierw po kosztach zmiennych a następnie po kosztach stałych. Dodatkowy podział 
wprowadzony jest poprzez dodanie marż dla kosztów zmiennych (KZ), kosztów stałych wykorzystanych 
(KSW) oraz kosztów niewykorzystanych

■ Raport gwarantuje wieloblokową analizę rentowności w ujęciu specjalności, kierunków, studentów, 
segmentów studentów oraz Uczelni ogółem.

• Raport zapewnia rozdzielczość poziomów kosztów, co oznacza, że na osobnym poziomie kosztów 
prezentowane są następujące grupy kosztów:

o (0) koszty bezpośrednie usług,
o (1) koszty działań alokowanych na usługi (specjalności studiów, danego roku),
o (2) koszty działań alokowanych na grupy usług (kierunek studiów),
o (3) koszty działań alokowanych do studentów (studentów danej specjalności, w danym roku),
o (4) koszty działań alokowanych do segmentów studentów, (studentów danego kierunku 

studiów)
o (5) koszty działań alokowanych na obiekt pośredni typu Uczelnia, 
o (6) koszty niewykorzystanych zasobów.

• Raport dostarcza również informację o ilości usług i ilości studentów
• Analiza w raporcie może zostać wykonana w ujęciu czasu zapewniając możliwość analizy w ujęciu 

rocznym, kwartalnym oraz miesięcznym.

Raport 5 Koszty działań podstawowych i usług wewnętrznych
* Raport służy do analizy kosztów działań i procesów (ćwiczeń, wykładów, działań administracyjnych) 

Uczelni,
• Raport zapewnia rozdzielczość zasobów, co oznacza, że informację o kosztach działań i procesów 

można oglądać w ujęciu centrów kosztów zasobów z podziałem na koszty stałe i zmienne.
• Raport służy do analizy kosztów działań w ujęciu poszczególnych grup działań.
• Analiza może zostać wykonana w ujęciu czasu zapewniając możliwość analizy w ujęciu rocznym, 

kwartalnym oraz miesięcznym.

Raport 6 Koszty I stawki działań podstawowych
• Raport służy do analizy kosztów działań podstawowych Uczelni.
• Raport służy do analizy wartości nośników kosztów działań i ich stawek jednostkowych.
• Analiza może zostać wykonana w ujęciu czasu zapewniając możliwość analizy w ujęciu rocznym, 

kwartalnym oraz miesięcznym.

Raport 7 Koszty podstawowych 1 wspierających centrów kosztów zasobów
• Raport służy do analizy kosztów centrów kosztów zasobów Uczelni.
• Raport zapewnia rozdzielczość do poziomu elementów kosztowych zasobów, co oznacza, że informację 

o kosztach centrów kosztów można oglądać w ujęciu poszczególnych bezpośrednich i pośrednich 
elementów kosztowych zasobów z podziałem na koszty stałe i zmienne.

• Raport służy do analizy kosztów centrów kosztów zasobów w ujęciu poszczególnych centrów kosztów 
wyższego poziomu.
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• Analiza może zostać wykonana w ujęciu czasu zapewniając możliwość analizy w ujęciu rocznym, 
kwartalnym oraz miesięcznym.

Raport 8 Koszty I stawki centrów kosztów zasobów
• Raport służy do analizy kosztów centrów kosztów zasobów (zasobów) podstawowych Uczelni,
* Raport służy do analizy wartości nośników kosztów zasobów i ich stawek jednostkowych.
• Analiza może zostać wykonana w ujęciu czasu zapewniając możliwość analizy w ujęciu rocznym, 

kwartalnym oraz miesięcznym.
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2 JAener R83CW1P REGCW €345+5007. MPt 7ZSL41S649

J Ani^ pod rifrvedta dMa MC NHD&ttA SPÓtK* Z 0GMhK2CNAC(¥0MH«ULICĆaĄ

*,uno rainoRQiosn^ —
□ >uy fnccwç3cra prowoN -vwnovc 

i pBdMĄNf no
pdäMotrifl urawy cywło^F

ME

GjQyindfflfct pcdMa Mtucopntaitf 
poflrtiu putflońegBi

ME

Rubryka 2 - Stedrlba j adres (wdmfatu

IJtaHbe ~ kn| POLSKA, woj. M&K0KX5UE, (XW<M K KEWI. gn*» H POZNAN, rrejsc POZNAŃ

!Jdra J TOWAROWA, rr 35. k* *M3. rriejK. POZNAŃ, kod 61-896, pocrta POZNAŃ, itraj POLSKA

LMnpocrtyrte*trcrfanej ■ ■■ ■ J

1

Rubryka3 - Ocktóay V ' \ 'i

Brak wpisów
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Rubryka 4 • informacje o umowie

Unftjnaac^ o smreki U) aWMWJi 
imwr^Ąi

1 *T NOnwUŁNY SPOROpaCNT DMA 9 STYCZNIA MCA KMU PP2HJ NDTMłlLJS» 
WUlJOKb&ISArĄW KMCHMU NOWUUEIWHHNIHU; REP. A NR 17<2O(H.

2 JKTB4 NOTMŁUMnl Z WM U CZBMCA20U Ł (PEPOTOTŁM A 1MW20W> 
korwufia woja echa sajcy kmchmanotmunm s»ćtKA owojm wojaan 
SUM * DCROTA MLEUŁMBMCZ Z ae»JBĄ 61 «3 POEnM U- WSCARY 6/25, 
ZMTMCHO WŁ6LMOWf SPÓŁKIORAZStt&CNOMR, M WKTK} LWOWY SPĆtH

Rubryka 5

IjCSo, fv>M rtW uMnora ^dfa MEoarcaoHf
2«CtTWC3EnJ* ptwi* anndgcłfltt Monter 

a Gcspzferciyr ptnracBGnegodo
.O0CSKn9Cn9

—

IW^ArrcterrM; WIEKSZĄLKZSę LHK1MĆW

4£ly jMU rómałe up»M*nlB 
oicMMołraiioHHTi mjcreritKaH fab 
Mikp uczatutrwa w dochodach U> 
nMku spdfcj ifc ww*4nch z aktjff

»w+ł

S£ky<Mo*sime rufa prawo da 
utaMw wiyfci?

Rubryka i - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka ? - Dra współnłów

1 1 JknHtof Nuwa U Umna □HJŃSW

ilntow TCM«Z

iNUmerFESEUREGON M0WtiM5»

OimrffiS Ł<144*

SBodataa pras wspdhła lONy SI UDZIAŁÓW 0 vp>£3 WYSOK&I 25.W0,IK ZL

&Cv wtpft* posiada oiotf 
trfrtłdw Spófcr?

ME

2 iJiKWtto f tima lubtlana SZTMAŃM

JJnfcna mzrarof

3 Mantr PESajRSSON ZlłltollZU

4MXWKRS >«*»

Sftsfcfcne pneimpdrtłe utRUłf w uozufcOrr o łączne) wrsoKCŚa 24.5WW

6Qy MpdMt ponda rakrić 
atitałćwgćM?

HE

Rubryka 6 - Kapitał spółki
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LWytcta£ć fr^pirt.1 zritfsdowtQD |sD«vna
Podrutwyka 1 

Informacja c wnfesfenlu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyoy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nfe dotyczy 

Brak wpłsjw

Dział 2

Rubryka I * Organ uprawniony do reprezertacj podmfcłu

LNttu« wgrnw upwfffcmga Jo 
r^pdSßtfltaoniB hjJdwIij

EKA2ĄD

J.Spasi? rapfttentapjKKtatotu do souwMA cśwLcczai w iMianu spćtw mwtiw jest wspóldemlanie dwóch 
CZŁONCÓW rAPZ>*pj MBO JSSEGOcauCMM zMwpj USZNIE Z PRtXirsSVTm

Podrubryki 1 
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1 JtaWOw/ ftow lubftRM ZJBJŃSKI

2,1 mitra TOMASZ

JJtmu-MSEURGCN 7fi0k06065»

łJfcmerKłS ■*•+

SJunląbi w ogwK repeterti*nm PREZES

«da Ktaäara h ri*d 
zarappu »tata iwfcanw w 
aymftiadi?

NIE

7JMa <ta jsbej «sufe sHtessra —

2 1 JłBzWttD / FfcłMS U) FłfflB SZYMAŃSKI

2Jmkra fWZKZTOF

3JUMT FESa/NEOCH 7M12D11212

ł-NUWlttS t-«.*

w ogwś retsaaSMle-iffi caterer ZARZNDU

&Crr osoba wtadząra w ddbd 
0rz<u Muraw iaMBSKna w 
cjfiwfchth?

r«E

r.oaa <ło JakUj jottA jwUerra» —

Rubryka 2 - Organ nadteoru
V

Brak wpisów
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Rubryka 3 - Profcurend

Brak wpłsdw

Dział 3

Rubryka 1 - Przsłniot tfcMlnoti

Lftiedh** dtMriraM praeddeUwcy 1 5R rj DEWAftóĆ WlWMOł

7 a, 23, Z, fflCCUOA MASWtf ISPRZĘTU tauKMCGĄ, Z *iU£2&» TOMPUTBłdwj 
LRPpZEŃ FHtimMU

3 26,20, Z, PHZMCM KOKWBłÓW 1 URZApZSi PHWFHWJMOH

4 32, W, Z, HłtTLntCJA FOZDSrALYCH WYROBÓW, GCflE IKEOFJ MESKLAS1FIM0WMM

5 62, 02, Z, EJdAtMNUŚĆ ZWM Z UCHM1E1WW W ZAWIESIE 1MF4J4MATYK1

6 62,01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZMIANA Z CPROGRAMOWMBA

7 63,11, i, WOETWARW« DAtOKM, ZWĄDZAME STRONAMI INTWNETWIWU (ŁOST1NG) 
1 RCCCHNA OZMLAWDŚĆ

! 33,12,2, NAPRAWA.1 ffiłGBMKM KM&ZTN

9 95, ii. Z wprawa i nmsanwKLM Kcmnaćw i urzykb* pmtferwtoi

W

11

62, «, 4 PCfoSTMA CfflAMLNCŚĆ USŁUGOWA W ZAKHESETCMNOJOG1) 

irKrowygwod r mwuragJWTCH __ _ _________________________________

72, 2?, Z, BMMMANMJKCME1 PRACE ROZWOJOWE W EJOHJZINK NMłC 9CKECZNOI T 
rtjMWłSTTONTOł

12

13___

14

20, 2J, Z, POZOSTAŁE ECRAHCTWD W ZAKRESIE PfKMACZENM ffi]4LAŁrC&J 

COHaMROD TaWZ^BAHM________________________________________ ____________

64, X, Z, DOAtAlMJŚĆ NOUHHGOW nWNKMHtH

7J, W, 4 DZULAUCŚC HRM C&flTULNYCH (HŁ*OCFHCB) I tfJlDOCÓW, Z 
WftACZENKK HOLDINGÓW HHMeCWTCM

13 45, 5?, ą POZOSTAKE POMSBtOJME KHMY EDLKACt, GDZIE INDZIEJ NCSaASTFUOWANE

16 18, 20, Z, fSPHCCtlKCJA ¿»PISANYCH NO&INĆW NFORMKJI

17 21,1,, M3ANIA NALHOWE1 PRKE ROZWOJOWE W MffiDZIME tWK PRZTHXMCZVOi 1 
IHTMCZMrai

18 71, 2Cr e, PCEDSTAŁE BADANIA 1 ANAIJZYTRJłOCZTE.

19 23,1,, BS0J*M

20

21

22

74,10, Z, DWtALNCŚĆ ZWĄZANA Z WYSZUKIWANI&1 MIEJSC PRACY E PCEYSKlWłflEH 
PRACOWWOiW _ _ ______________

7S, JO,_Z, POżOSTAU DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDCSTĘPN WBt HUECWNIMÓW

74, tt, 4 POZCSrALA DZIAŁALNOŚĆ ffiOFESJCMRLMĄ WUCMIA1 TEOMCZNA, GDOT 
[WIZIFJ NIESHASYHKCWAKIA.

Rubryka 2 - WzmUntó o złożonych dokumentach

flndtij ddMrerńj
-: ■ ' j

* IcHnjfMi 
potu

Drtfl Zb ohes «5 {id

LWmArńBo ftdcWr 

nonęoo swwudM« 
BnscnwBOD

1 - - 21.04.2005 Ol.-aZZOHR-31.12.2004R.

2 Gś.Ofl.KC? MBS ROK

3 cś.oaa»? ansRCK

4 . 2Ł07 200e awROt
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5 2U0U0» 20« Fl

5 25.062D 10 aijum- 3i.it am fl

7 2*07.2011 2ÜICR.

a W. 07.20 Ü 201! Fl

9 zao&ztej 2012 FL

IWBWta 0 ittrtu extras 
UipoAraHfeniao 
JttvtodMfeqnNmdHte 
AwnMeyo

i a*«** 0I02 2OMR-JE.I22OHR.

2 J-M«» 2005 FUK

J ■—*» 20KHDK

4 v««rr 2007 HEX

5 .......... 20WH.

6 01.OE.2tB9-11.12.2CÖR.

7 201 OR.

9 2011JL

9 • r>n 20J2W.

4.*tanterta o itatenM 
RWtBMl rdritrthcÄj
■puüuiUlr

E TV»«* 01.02.2CO4R. - 3L.12.2tB«.

1 2005 RCK

3 T-r*l* 20QERCK

4 vXtI* 20tJ7ftCK

5 20« R.

9 03.01.2009-3LJ2.7009 Fl

7 20E0R.

a 2011 R.

-***• 2012 ft

RUxvia 3 - Sprawosiarifa prupy kapftatowej

0rak wplsdw

j Rubryfca A ■ Prredmiot dilgta&x^cfstatirtowq] o^anliacf poiyftu pubUcawgo

f _______  _Brak wpisdw 

Dzlal 4

Brak wplaiw

i Rxfrvfca 1 - Zategtoid

Brak wpisdw

I

RubrylU 2 - WferryteJnoici v:
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Rubryki 3 - Infarmacja o QbsjrieczMkj majątku dfetnüa w postępowaniu w pradnlode ogtosunła upadłoict o 
oddaleiAi wnbskuoogtoszenfei^HdMdi wafli na fakt majątek nfowypter^egodhdriika nie wystarczała 

zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej praedwto podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt ie e eę«kuc| nie uzyska się 
sumy wyteaj od faKztdw egzefcucrfnydł

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 ■ Kurator 

Srak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - informacje o rozwiązaniu lub wHewatnieniu spółki

Brak wpisów

_____________ Rubryka 3 ~ fite dotyczy__________________ ________ ___________

_ ^ra^c wPts<^w___________ _____________________________________

Rubryka 4 - Informacja o poiączerdu, podilate kib przekształcaniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Irfarmxja o postępowaniu upadłojderwym.

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacją o postępowanto układowym

Brak wpisów
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Rutiryia 7 - Informacja o posĄpówaalu nąprąaayng

Brak wpisów

FŁubryka B - Informacje o zawieszeniu dzlełahoid gospodarcze? 

Buk wpisów 

PuruĄ, 22.03.2013 godr J107 33

Podpis

BERGANDER MIROSŁAWA







EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

KAPITAŁ LUDZKI UNIA EUROPEJSKA

narodowa strategia spójności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 2/08/2013/OnJKnP1

1 Dotyczy projektu o numer« POKL04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższe] Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzenia Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego że środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 2/08/2013/OnJKnP w sprawie 
wdrożenia rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności usług 
edukacyjnych świadczonych przez Wyższą Szkołę Logistyki (WSL) zgodnego 
z koncepcją Zasobowe - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption 
Accounting - RCA) i wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze 
POKL04,01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie 
w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, składamy niniejszą ofertę,

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k....................................................................................................

.   fłf łłHHfHH tum iirm  ...................................... .. .................................. ............................  . ...........................mii   ■ im................................... i ■ ■ ■ ■ ii ii u u n ■ i ■ ■ ■ ■ i ■ ■ 111 ■ ■

■ ■ ■■■ linii ni mmiimmiiuhhHHH            ..........................a......................... i ■ ■ ■ ■ ■ i ■ u ■ ui u 11 u i ■ ■ i ■ i ■ 11 ■ i ■ i ■ i ■ i

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

Ul. chłodna 51...............................................................................................................................................................

00-867 Warszawa...........................................................................................  ........ .......................

TEL/FAX: +48 (22) 528 11 24 (tel), +48 (22) 528 1109 (fax)...........................................................................................

E-MAIL: kpmg@kpmg.pl..............................................................................................................................................

NIP: 527-25^8-878.....................................................................................................................................................................

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące funkcjonalności systemu)

IMIĘ I NAZWISKO: Jerzy Kalinowski............................................................................................................................

TEL KONTAKTOWY: + 48 22 528 1130......................................................................................................................

E-MAIL: jerzykalinowski@kpmg.pl....................    *................................. ..
- kaida strona nląfefaei oferty musi zostać zaoanifowana -

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

mailto:kpmg@kpmg.pl
mailto:jerzykalinowski@kpmg.pl


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2) KRYTERIA DOSTĘPU:

a} Kryterium dostępu - kod A
Oddelegowanie do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego minimum 3-osobowego zespołu 
konsultantów posiadających wykształcenie wyższe, z których minimum jeden musi posiadać 
doświadczenie z pracy w szkole wyższej (dobra znajomość specyfiki funkcjonowania szkoły 
wyższej) potwierdzone pisemnym oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, 
stanowiska i formy zatrudnienia. Poprzez określenie „doświadczenie z pracy w szkole wyższej* 
Zamawiający rozumie fakt: zatrudnienie w szkole wyższej na stanowisku kierowniczym, 
administracyjnym, naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/i 
umów cywilno-prawnych)

Wykaz osób tworzących zespół konsultantów mający realizować przedm ot zapytania ofertowego.

Lp. Imię 1 nazwisko Wykształcenie
Tel. kontaktowy do danej 

osoby
1 Dr. Jerzy Kalinowski Wyższe doktorskie +48 22 528 1130
2 Paweł Młyński Wyższe +48 22 528 1853
3 Piotr Michniak Wyższe +48 22 5281831
4 Paweł Rychlik Wyższe +48 22 528 1485
5 Aleksandra Zlot Wyższe +48 22 5281862
6 Łukasz Gajkowski Wyższe +48 22 5281521

Wskazanie minimum 1 osoby, z powyższego zespołu konsultantów, i szkoły wyższej w której ta 
osoba pracowała/pracuje.u>. Imię i 

nazwisko
Nazwa szkoły 

wyższej
Stanowisko pracy

Forma 
zatrudnienia

OŚWIADCZENIE osoby 
wskazanej w niniejszej tabeli

1 Dr Jerzy 
Kalinowski

Wydział 
Elektroniki 
Politechnika 
Warszawska

Adiunkt Etat Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą, 

czytelny podpis 
oświadczającego 
41-0$-

data i miejsce złożenia 
podpisu

b) Kryterium dostępu - kod B
Każdy z konsultantów z zadeklarowanego zespołu konsultantów musi mieć doświadczenie 
ze zrealizowania w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty minimum 3 projektów

St
ro

na
 2
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KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI « *

FUNDUSZ SPOŁECZNY *****

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dotyczących wdrażania zaawansowanych rachunków kosztów jak Activity Based Costing, 
Grenzplankostenrechnung, Resource Consumption Accounting,

Wykaz doświadczenia konsultantów.

Lp-
Imię ( 

nazwisko

Nazwa projektu oraz nazwa 
podmiotu w którym projekt byt 

realizowany

Funkcja pełniona w 
projekcie

Okres realizacji 
projektu

1 Paweł
Młyński

Poczta Polska 5.A. - zaprojektowanie i 
wdrożenie rachunku kosztów działań 
(ABC)

Kierownik projektu czerwiec 2008 - 
grudzień 2009

2 Invest Bank - usługi doradcze związane 
z budową modelu alokacji kosztów 
wraz z opracowaniem dokumentacji 
alokacji kosztów

Kierownik projektu marzec 2013 - maj 
2013

3 PNI S.A. - opracowanie koncepcji 
rachunkowości zarządczej zgodnej z 
metodyką RCA

Kierownik projektu listopad 2009 - luty 
2010

4 Piotr 
Michniak

Poczta Polska S.A. - zaprojektowanie i 
wdrożenie rachunku kosztów działań 
(ABC)

Członek zespołu
projektowego

czerwiec 2008 - 
grudzień 2009

6 T-Mobile S A. oraz PTK Centertel sp. z 
o.o, - model podziału kosztów i 
rozliczeń spółki joint-venture.

Kierownik projektu lipiec 2010 
wrzesień 2011

7 ENEA S.A. - opracowanie modelu 
informacji zarządczej oraz wsparcie w 
procesie wyboru i wdrożenia 
narzędzia

Kierownik projektu styczeń 2013 -
wrzesień 2013

8 Paweł 
Rychlik

Cegedim - stworzenie metodologii 
alokacji kosztów pośrednich na usługi 
oraz modelu alokacji kosztów.

Kierownik projektu sierpień 2011 - maj 
2012

9 Hiestand International AG 
weryfikacja obecnie stosowanych 
metod alokacji kosztów pośrednich na 
poszczególne grupy produktowe wraz 
z zaproponowaniem sposobów ich 
modyfikacji i ulepszenia.

Kierownik projektu wrzesień 2011 - 
listopad 2011

10 KGHM 1 FIZ - realizacja programu 
restrukturyzacji przychodowo-
kosztowej grupy kapitałowej.

Kierownik projektu marzec 2011 
sierpień 2012

11 Aleksandra 
Zlot

Invest Bank - usługi doradcze związane 
z budową modelu alokacji kosztów 
wraz z opracowaniem dokumentacji 
alokacji kosztów.

Członek zespołu
projektowego

marzec 2013 - maj 
2013

12 KGHM 1 FIZ - realizacja programu 
restrukturyzacji przychodowo-
kosztowej grupy kapitałowej.

Członek zespołu
projektowego

13 Grupa Żywiec S.A, - analiza kosztów 
działalności operacyjnej podmiotu 
powiązanego ze Spółką wraz z analizą 
rynkowego poziomu narzutu na te 
koszty w celu ustalenia cen 
transferowych zgodnych z zasadą 
arm's length.

Członek zespołu
projektowego

styczeń 2010 - luty 
2010

14 Łukasz
Gajkowski _

Cegedim - stworzenie metodologii 
alokacji kosztów pośrednich na usługi

Członek zespołu
projektowego

sierpień 2011 - maj 
2012 St

ro
na
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz modelu alokacji kosztów.
15 Hiestand International AG - 

weryfikacja obecnie stosowanych 
metod alokacji kosztów pośrednich na 
poszczególne grupy produktowe wraz 
z zaproponowaniem sposobów Ich 
modyfikacji i ulepszenia.

Członek zespołu
projektowego

wrzesień 2011
listopad 2011

16 ENEA S.A. - opracowanie modelu 
informacji zarządczej oraz wsparcie w 
procesie wyboru i wdrożenia 
narzędzia

Członek zespołu
projektowego

styczeń 2013 -
wrzesień 2013

c) Kryterium dostępu - kod C

Zrealizowanie przez oferenta w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty minimum 3 
projektów wdrożenia rachunku kosztów do kalkulacji kosztów 
i rentowności, zgodnego z koncepcją Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource 
Consumptlon Accounting - RCA) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowaniu 
controllingowego, z których co najmniej jedno było zintegrowane 
z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), potwierdzone stosownymi 
dokumentami (referencjami dostarczonymi na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania 
ofertowego - załącznik numer 3) od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce.

UWAGA: podstawowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie poprawności wypełnienia 
REFERENCJE OD TRZECH PODMIOTÓW; wzór formularza dla REFERENCJI stanowi załącznik numer 

3 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik pt. „REFERENCJE - zakończone sukcesem 
wdrożenie"}

Wykaz 3 wdrożeń.

u>. Nazwa usługi
Okres 

realizacji 
usługi

Odbiorca 
usługi - nazwa 

podmiotu

WYPEŁNIĆ DLA 

WSZYSTKICH WIERSZY 
Nazwa 

specjalistycznego 
oprogramowanie 
controllingowego, 

które wykorzystano 
zostało w danym 

wdrożeniu.

WYPEŁNIĆ 
MINIMALNIE W 

JEDNYM WIERSZU 
Nazwa systemu klasy 

ERP, który był 
zintegrowany z danym 

specjalistycznym 
oprogramowaniem 
controllingowym 
wykorzystanym w 
danym wdrożeniu.

1 Opracowanie 
koncepcji 
rachunkowości 
zarządczej zgodnej z 
metodyką RCA

listopad 
2009 - luty 
2010

PNI S.A. Narzędzia obliczania 
wskaźników w oparciu 
o oprogramowanie MS 
Office.

Nie dotyczy.

2 Usługi doradcze marzec Invest Bank Aplikacja MS Excel oraz Nie dotyczy,

St
ro

na
 4

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



UNIA EUROPEJSKA ±* * *w
EUROPEJSKI « *

FUNDUSZ SPOŁECZNY *****
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATKIA SMlNOttl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Związane z budową 
modelu alokacji 
kasztów wraz z 
opracowaniem 
dokumentacji 
alokacji kosztów

2013 - maj
2013

S.A. hurtownia danych i 
Inne systemy
informatyczne banku.

3 Zaprojektowanie I 
wdrożenie rachunku 
kosztów działań 
(ABC)

czerwiec 
2008 
grudzień 
2009

Poczta Polska 
S.A.

Business Object
Profitability and Cost 
Management (BO
PCM)

Źródłem informacji do 
modelu ABC są 
systemy pocztowe
Poczta 2000, MRUM, 
EJP, IAZ. Raporty 
udostępniane są w 
systemie DIZ.

4 Stworzenie 
metodologii alokacji 
kosztów pośrednich 
na usługi oraz 
modelu alokacji 
kosztów.

sierpień
2011 - maj
2012

Cegedlm Narzędzia alokacji 
kosztów w oparciu o 
oprogramowanie MS 
Office.

Integracja modelu z 
systemem 
informatycznym SUN.

Opracowanie 
modelu informacji 
zarządczej oraz 
wsparcie w procesie 
wyboru i wdrożenia 
narzędzia

styczeń 
2013 
wrzesień 
2013

ENEA S.A. SAP Business Objects SAP ERP

Weryfikacja obecnie 
stosowanych metod 
alokacji kosztów 
pośrednich na
poszczególne grupy 
produktowe wraz z 
zaproponowaniem 
sposobów ich
modyfikacji i
ulepszenia.

wrzesień 
2011 
listopad
2011

Hlestand 
International 
AG

Narzędzia alokacji 
kosztów w oparciu o 
oprogramowanie MS 
Office.

Nie dotyczy.

Realizacja programu 
restrukturyzacji 
przychód owo- 
kosztowej grupy 
kapitałowej.

marzec 
2011 
sierpień
2012

KGHM 1 FIZ Przegląd narzędzi MS 
Excel 
wykorzystywanych w 
control! i ngu.

Nie dotyczy.

Model podziału 
kosztów i rozliczeń 
spółki joint-venture.

lipiec 2010 
- wrzesień 
2011

T-Mobile S.A. 
oraz PTK
Centertel sp. z 
0,0.

Narzędzia podziału 
kosztów w oparciu o 
oprogramowanie MS 
Office.

Nie dotyczy.

3) KRYTERIA OCENY:

a) Kryterium oceny - kryterium Ip. 1 (C)
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Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 2/08/2013/OnJKnP zgodnie z wszystkimi wymaganiami. Cena podana w PLN, zaokrąglona 
do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT2.

2 Cena musi zawierać podatek VAT naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłką«

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT)

670 350,00 zł
słownie (sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych zero groszy)

Uszczegółowienie wyceny:
- wartość netto w PLN: 545 000zł
~ VAT: 125 350zł

b) Kryterium oceny - kryterium lp.2 (K)
Ocena kreatywność koncepcji. Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego 
na założeniach zasobowo-procesowego rachunku kosztów z uwzględnieniem przykładowych 
elementów modelu, przykładów etapów rozliczeń, zasad wyodrębniania obiektów, wymaganych 
podstawowych danych operacyjnych, zasad prezentacji danych o zasobach, procesach oraz 
usługach oraz potencjalnych rezultatów i zastosowań menedżerskich tego rachunku kosztów

UWAGA: Szablon dla opisu koncepcji stanowi załącznik numer 4 do niniejszego zapytania 
ofertowego (załącznik pt. „KONCEPCJA^ model rachunku kosztów")

KONCEPCJA powinna pokazać model zasobowo-procesowego rachunku kosztów i jego 
zastosowanie do wyceny kosztów i rentowności przykładowego, dowolnego, kierunku studiów 
dowolnej uczelni wyższej.
OBOWIĄZKOWA struktura konceptu:
• Rozdział 1: Wstęp merytoryczny dotyczący koncepcji zasobowo-procesowego rachunku 
kosztów i wskazania zastosowań i korzyści jej zastosowania w uczelniach wyższych 
(maksymalnie 2 strony A4).
• Rozdział 2: Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego 
na założeniach zasobowo-procesowego rachunku kosztów z uwzględnieniem przykładowych 
elementów modelu, przykładów etapów rozliczeń, zasad wyodrębniania obiektów, wymaganych 
podstawowych danych operacyjnych (maksymalnie 6 stron A4).
• Rozdział 3; Zasady prezentacji danych o zasobach, procesach oraz usługach oraz potencjalne 
rezultaty i zastosowania menedżerskie tego rachunku kosztów na Wyższej Uczelni (maksymalnie 4 
strony A4).
• Koncepcja powinien być przedstawiona w sposób czytelny i zrozumiały z wykorzystaniem 
graficznych prezentacji schematów powiązań danych oraz formuł obliczeniowych.

UWAGA - przekazane wraz z ofertą KONCEPCJA zostanie upubliczniona zgodnie z zasadami 

opisanymi w punkcie 6 niniejszego zapytania ofertowego.
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4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY:

Oferent musi dołączyć do niniejszej oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania wiążących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy,
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik pt. „OŚWIADCZENIE - brak 
powiązania z Zamawiającym"),
- REFERENCJE OD TRZECH PODMIOTÓW potwierdzające zakończone sukcesem wdrożenie przez 

Oferenta w tych podmiotach rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności, zgodnego 
z koncepcją Zasobowe - Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting - 
RCA), z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowaniu controllingowego, z których
co najmniej jedno było zintegrowane z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource 
Planning),potwierdzone stosownymi dokumentami od podmiotów, w których wdrożenie miało 
miejsce; wzór formularza dla REFERENCJI stanowi załącznik numer 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego (załącznik pt. „REFERENCJE - zakończone sukcesem wdrożenie"),
- KONCPECJA modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego na założeniach Resource 
Consumption Accounting, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów modelu, 
przykładów etapów rozliczeń, zasad wyodrębniania i kalkulacji kosztów działań uczelni obiektów 
kosztowych, wymaganych podstawowych danych operacyjnych, zasad prezentacji danych kosztów 
zasobów, procesów i produktów uczelni oraz potencjalnych rezultatów i zastosowań 
menedżerskich tego rachunku kosztów; szablon dla opisu koncepcji stanowi załącznik numer 4 do 
niniejszego zapytania ofertowego (załącznik pt. „KONCEPCJA - model rachunku kosztów" ),1

5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

l. Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
2/08/2013/OnJKnP (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

II. Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 2/OS/2013/OnJKnP,

III. Oferent zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

IV. W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

V. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
VI. Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne.
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V _________________________

(I (gZYTELNY PODPIS - Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(Jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

U-Cfi -Z0& 
............. . ....................““ 

dato I miejsce podpisania oferty

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zapargfowang -
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 2/08/2013/OnJKnP 1

1 Dotyczy projektu o numerze POKl.04,01,01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższe] Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego,

OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL04.01.01-00-163/11) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSI - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem I przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Bartosz Osmolą - Kierownik projektu, Mateusz Michalski - Specjalista ds< rozliczeń 
i ewaluacji, prof. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński - Ekspert merytoryczny Zamawiającego) 
w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
■ pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

imię i nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieaęckj firmowa 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczędgfirmowgj

'foty

data i miejsce podpisania oświadczenia
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Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 2/08/2013/OnJKnP1

1 Dotyczy projektu o numerze P0KL04OL01’DQ-16a/ll pt.: "Orientacja na jakoW, kurs na poyiitoU - wdrotenle w Wyiwej Szkole 
UDfirtyki Modelu Zanądzanli talcoidą I Kontroli Jakokf' wspófflnanwwanefo u Środków unii Europejskie) w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REFERENCIE - zakończone sukcesem wdrożenie

Reprezentując..... ....................................................................................................................................
(pełna nazwa podmiotu) oświadczam, ii podmiot ten zakupH usługą dotyczącą wdrożenia 
rachunku kosztów do kalkulacji kosztów I rentowności, zgodnego z koncepcją Zasobowe - 
Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting ~ RCA); 
usługa o nazwie

.................................................................. 

zrealizowaną z sukcesem przez firmą.......
  (pełna nazwa firmy) 

w okresie............................................................................... oraz, iż w ramach tej usługi
wykorzystywane było specjalistyczne oprogramowanie controlllngowe o nazwie:

\N ramach wskazanej powyżej usługi wykorzystywane specjalistyczne oprogramowanie 
controlllngowe byto/nie było* zintegrowane z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource 
Planning) - jeżeli tak to proszę o podanie nazwy tego systemu klasy ERP

M"“"»łłł *łl • «-»»* łłw« »*■»«>■■*■« HłHHHtiiuiiia ■riinmif'HHIHIIMHHMIHKH ****■« *■■■■■ nfpMI1 IHIMIIi IIIHtHf łHłł *É * UHHtłiiiiiAaaaaUaaAtaaa............

•nlepotmbne skreillć CEOtDIM CHOUPEpLAHO S*. z 0.0.

Beata Ziarko 
Dyrektor Finansowy

mfHWWHłWHHIHIłłfłHHłHHIWHU*

CZYTELNY PODPIS - Ah/c / nandtko Otoby wystawtofaaj referencje 
wnuxpleczçdq

dato wystawienia referencji

Dane kontaktowe do osoby wystawiającej referencje, umożliwiające kontakt w celu potwierdzenia 
tych referencji.

IMIĘ I NAZWISKO:................................... ................................................................................................

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY:............................................................. ...........................................................

TEL KONTAKTOWY:.............. ..........................................................................................................................................

E-MAIL;... Ź.C.cuńsL......
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Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 2/08/2013/OrdKnP1

1 Dotyczy projektu o nunwa PDKL04.01D1-00-163/11 ptr ‘ortantaęj* na JakaK kura ns przyszłotó - wdradtenle w Wyisiel Szkole 
Laflstykt ModtHu Zarządzaniu Jakoddą ł Kontroli JduUcF współfirwuowanefo u środków Unii Europejski w ramach 
Europejskiego Funduszu Spolemnego.

REFERENCJE - zakończone sukcesem wdrożenie

Reprezentując
(pełna nazwa podmiotu) oświadczam, ii podmiot ten zakupił usługę dotyczącą wdrożenia 
rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności, zgodnego z koncepcją Zasobowo - 

Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting - RCA); 
usługa o nazwie ....

..........

zrealizowaną z sukcesem przez firmę ......... .li.fiW.iR ___
AkA’C&LX4*     ..(pełna nazwa firmy) 

w okresie $ ...... oraz, Iż w ramach tej usługi

wykorzystywane było specjalistyczne oprogramowanie controllingowe o nazwie:

Qpnce,--------------------------------------------------------

W ramach wskazanej powyżej usługi wykorzystywane specjalistyczne oprogramowanie 
controillngowe^kżZnie było* zintegrowane z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource 

Planning) - jeżeli tak to proszę o podanie nazwy tego systemu klasy ERP

★niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY tUBIßGOWY

CZYTELNY PODPIS ~ bnfip l nazwfeto osoby referencje

Sławomir Krupa

wnazpieaedq

MB IHIH Rf łHH*H| VW WIIHHi*4

data wyftowiwüB n^rwcjl

Dane kontaktowe do osoby wystawiającej referencje, umożliwiające kontakt w celu potwierdzenia
tych referenęjk

IMIĘ 1 NAZWISKO;

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY 
TEL KONTAKTOWY;..........................

E-MAIL: zrf pfii. neć-pŁ
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Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 2/08/2013/OnJKnP1

1 Dotyczy projektu o numerze POKLD4.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole *
Loftitykl Modelu Zarządzania Jakością l Kontroli Jakośd* współfinansowanego ze środków Unii Europejską w ramach g
Europejskiego Funduszu Społecznego. 1/1

REFERENCJE - zakończone sukcesem wdrożenie

Reprezentując .....P.2.4^fcA„.... ......................... *.... *.......... ......... *...................................
(pełna nazwa podmiotu) oświadczam. Iż podmiot ten zakupił usługę dotyczącą wdrożenia 

rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności zgodnego z koncepcją Zasobowo - 
Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumptlon Accountlng - RCA); 
usługa o nazwie

zrealizowaną z sukcesem przez firmę .K-.PHći...AJ>JZ/.Sa&.'li...J'2?.^ći^....2-..f?.<j£ZHlZł.ći01Z^....
DDf.I2UJ.£D2JA4A&.ŚLĄ..... .$£<..£.>..................................................................(pełna nazwa firmy)
w okresie Q£flU!tĆ..2XIJ?2'¿iWJ»IJ&^....Al2Z?.a.... . .... oraz, iż w ramach tej usługi

wykorzystywane było specjalistyczne oprogramowanie controllingowe o nazwie:

W ramach wskazanej powyżej usługi ) 
controllingowe było/nte-było* zintegrowane

iowanie
¿source

Plannlng) - jeżeli tak to proszą o podanie nazwy tego systemu klasy ERP 
.... a<2....

•niepotrzebne skreślić W- ft> ĆIZ4 h Q,M 1 p ((Ą-£. IIMWlTt, ^piCTfpn/ifi

SĄ W 012, ■ u___
' JUrMlIESnu^if RABftIRA

r»>viu0' “ ZARZĄDCZEJ 
IPŁ1N INANSOWEJ

CZYTELNY PODPIS-
IWH ■■■■■■ HtłłłłłiHi*HłUłłAłHHi«HiHH*MitH Mt MÉ AMHMM 

nftfko doby wyitowb^cej nftrmje 
wmipkaędg

PEœaofl____
dato wystowterria refenniji

Dane kontaktowe do osoby wystawiającej referencje, umożliwiające kontakt w celu potwierdzenia 
tych referencji.

IMIĘ I NAZWISKO:..... ...................................................................................................................................

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY: £ .T.C.dL J fcWUt
TEL KONTAKTOWY:„.^.„.ji.SS.^ih...................................... ............................................................

E-MAIL:..........................................................................................................................................................
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Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 2/08/2013/OnJKnP1

1 Dotyczy projektu o numerze POKL04.01.01-00-163/11 pt.: "Oriantaćja na jakość, kun na przyszłość - wdrożenie w WytMeJ Sikol« 
Logistyki Modelu Zanudzania Jakością i Kontroli Jakości * wjpdłfinart«jwan«to u środków Unii EuropejiWaj w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

j

REFERENCJE - zakończone sukcesem wdrożenie
i
1
1 
t

Reprezentując.......................................................................... *...........................................................
(pełna nazwa podmiotu) oświadczam, iż podmiot ten zakupił usługą dotyczącą wdrożenia 
rachunku kosztów do kalkulacji kosztów i rentowności, zgodnego z koncepcją Zasobowa - 
Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting - RCA); 
usługa o nazwie

zrealizowaną z sukcesem przez firmą......
. (pełna nazwa firmy) 

w okresie .... oraz, Iż w ramach tej usługi
wykorzystywane było specjalistyczne oprogramowanie controlllngowe o nazwie;

...... .............. ........................ ...................................................

W ramafcn wskazanej powyżej '^USiugi wykorzystywane specjalistyczne oprogramowanie 
controlllngowe ¿yte/nle było* zintegrowane z systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource 
Planning) ~ jeżeli tak to proszą o podanie nazwy tego systemu klasy ERP

|!
■i

★niepotrzebne skreślić

DjtMor Dapłrtifnirity 
MHHHW^IKonlralngtt

CZYTELNY PODPIS > foiśę / nww/ffo osoby wystawiajqcej referencje 
wraz x ¿ItatclqINTVEST-BANK. S.A. 

04-17$ Wrzawa, ul. OvtAthEussia 77 
REGON 630620298, NIP 781-00-14-345 
(2) td (22)51451 07.Ik(23)5I45108 dow wystawienia referencji

Dane kontaktowe do osoby wystawiającej referencje, umożliwląjące kontakt w celu potwierdzenia
tych referencji, 
IMIĘ I NAZWISKO:....... ...............................................................................  I

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY:   1
TEL KONTAKTOWY:......... ...................................................................................................................... ;

E-MAIL:.... ............................................................................................................................................. ’
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Załącznik 4 do zapytania ofertowego numer 2/08/2013/OnJKnP 1
KONCEPT - model rachunku kosztów

Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego na założeniach zasobowo- 

procesowego rachunku kosztów z uwzględnieniem przykładowych elementów modelu, 

przykładów etapów rozliczeń, zasad wyodrębniania obiektów, wymaganych podstawowych danych 

operacyjnych, zasad prezentacji danych o zasobach, procesach oraz usługach oraz potencjalnych 

rezultatów i zastosowań menedżerskich tego rachunku kosztów

Szablon dla opisu koncepcji stanowi niniejszy załącznik.

KONCEPCJA powinna pokazać model zasobowo-procesowego rachunku kosztów i jego 

zastosowanie do wyceny kosztów i rentowności przykładowego, dowolnego, kierunku studiów 

dowolnej uczelni wyższej.

OBOWIĄZKOWA struktura konceptu:

• Rozdział 1: Wstęp merytoryczny dotyczący koncepcji zasobowo-procesowego rachunku 

kosztów i wskazania zastosowań i korzyści jej zastosowania w uczelniach wyższych

(maksymalnie 2 strony A41.

• Rozdział 2: Koncepcja modelu rachunku kosztów w Uczelni Wyższej opartego

na założeniach zasobowo-procesowego rachunku kosztów z uwzględnieniem przykładowych 

elementów modelu, przykładów etapów rozliczeń, zasad wyodrębniania obiektów, wymaganych 

podstawowych danych operacyjnych (maksymalnie 6 stron A4).

> Rozdział 3: Zasady prezentacji danych o zasobach, procesach oraz usługach oraz 

potencjalne rezultaty i zastosowania menedżerskie tego rachunku kosztów na Wyższej Uczelni 

(maksymalnie 4 strony A41.

• Koncepcja powinien być przedstawiona w sposób czytelny i zrozumiały z wykorzystaniem 

graficznych prezentacji schematów powiązań danych oraz formuł obliczeniowych.

UWAGA - przekazane wraz z ofertą KONCEPCJA zostanie upubliczniona zgodnie z zasadami 

opisanymi w punkcie 6 niniejszego zapytania ofertowego.

czn ELNWODPlS - ¡mię i nazwiska osoby przedkładającej KONCEPT do oceny
wraz pieczęcią

J.L.Q3..7..2O1Í...
data podpisania KONCEPTU

1 Dotyczy projektu o numerze PO KL. 04.01.01-00-163/11 pt: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością I Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. St
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Rozdział 1.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (RCA, ang, Resource Consumption Accounting) jest w 

dużym stopniu rozwinięciem metodyki rachunku kosztów działań (ABC, ang. Activity Based 

Costing). RCA, nie rezygnując z podstawowych założeń ABC, czyli koncentracji na procesach i 

działaniach, wzbogaca to podejście o dodatkowe zagadnienia związane ze szczegółowością wyceny 

kosztów zasobów oraz sposobami ich alokacji.

RCA, podobnie jak ABC, odzwierciedla prosty mechanizm powstawania kosztów: w celu 

wytworzenia usług/produktów, obsługi klientów/kanałów dystrybucji konieczne jest wykonywanie 

określonych działań i realizacja określonych procesów; działania te i procesy zużywają zasoby, 

zasoby generują koszty. Dlatego też w celu wyceny produktów/usług/kanałów 

dystrybucji/klientów konieczna jest najpierw wycena zasobów oraz działań.

W RCA duży nacisk kładziony jest na podział kosztów zasobów na stałe i zmienne oraz wycenę 

kosztu zasobów niewykorzystanych. Dlatego też bardzo istotna przy przygotowywaniu takiego 

rachunku kosztów jest umiejętność analizy kosztów i określeniu zakresu ich zmienności (co nie 

zawsze jest zadaniem łatwym, szczególne w przypadku organizacji świadczących usługi). Pozyskana 

dzięki RCA informacja pozwala jednak jeszcze w większym stopniu wspierać zarządzanie 

organizacją niż rachunek kosztów oparty tylko i wyłącznie o metodykę ABC.

Dlaczego warto wdrożyć w Uczelni model pełnego rachunku kosztów RCA/ABC

1. Czynniki zewnętrzne:
■ presja na większą transparentność w zakresie finansowania uczelni wyższych,

■ konieczność prowadzenia przejrzystej polityki cenowej,

■ coraz częstsza kooperacja pomiędzy uczelniami,

■ presja na obniżanie kosztów usług edukacyjnych związana z dużą konkurencją i ograniczony 

popyt,
■ konkurencja o ograniczone zasoby (np. wykładowców)

2. Czynniki wewnętrzne:
■ konieczność przemyślanej alokacji dostępnych zasobów oraz optymalizacji procesów,

■ szybko rosnące koszty IT oraz personelu powodujące konieczność odpowiedniej kontroli i 

świadomości tych wydatków,

■ zapotrzebowanie na metody mierzenia wydajności, rentowności usług itd.,

■ unikanie cross-financingu, na przykład przeznaczania funduszy na kształcenie na cele badań 

naukowych lub infrastruktury i vice versa.
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Zastosowanie modelu rachunku kosztów zgodnego z koncepcją RCA/ABC w Uczelni 
Wyższej pozwoli na;

• zidentyfikowanie działań w organizacji,
* alokacją zasobów Uczelni do wyodrębnionych działań oraz przypisanie kosztów 

tych działań do usług edukacyjnych uczelni, przy uwzględnieniu stopnia 
wykorzystania zasobów/działań,

* bezpośrednią alokację kosztów do działań tam, gdzie jest to możliwe,
" wykorzystanie najbardziej odpowiednich kluczy alokacji do przypisania 

kosztów, które nie mogą być dopasowane bezpośrednio,
- po zaalokowaniu wszystkich kosztów, uzyskanie precyzyjnej informacji o 

wykorzystaniu poszczególnych zasobów/działań do wykonania danej usługi.

Inne potencjalne zastosowania modelu kosztów;

1. Określenie pełnego kosztu wyodrębnionego działania 1/lub obiektu kosztowego

■ uzyskanie informacji o nośnikach kosztów i przepływach usług wewnętrznych w organizacji,

■ obiektywna podstawa argumentacji, przydatna przy negocjacjach z interesariuszami, 

zarówno z wewnątrz jak i spoza organizacji,

■ spójne i aktualne informacje dla celów decyzyjnych.

2. Podstawa do optymalizacji cen oraz analiz rentowności (np. kierunków)
■ wyliczony pełny koszt niekoniecznie musi być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy 

ustalaniu cen, ale w każdym przypadku stanowi dobry punkt wyjścia oraz benchmark 

umożliwiający porównania,

■ podział kosztów na stałe i zmienne pozwala ustalić minimalna akceptowalną cenę usług 

edukacyjnych,

■ informacja o kosztach w podziale na stałe i zmienne oraz rentowności pozwala podjąć 

decyzję o uruchamianiu nowych lub rezygnowaniu ze świadczenia istniejących usług 

edukacyjnych.

3, Narzędzie do racjonalnej alokacji zasobów i wspomagania procesu budżetowania

■ pozwala określić minimalny poziom i koszt świadczenia poszczególnych usług,

■ rachunek kosztów może uwzględniać specyficzne priorytety organizacji, takie jak 

innowacyjność, wspomaganie kreatywności, odpowiedzialność społeczna,

■ podstawa do analizy i optymalizacji wykonywanych działań oraz zarządzania zasobami (w 

tym minimalizacji kosztów niewykorzystanych zasobów),

4. Cenne narzędzie do raportowania na poziomie menedżerskim, kontroli organizacji i 

zarządzania jej wydajnością
■ umożliwia porównanie projektów, badań, zajęć, itd.,

■ pozwala na zidentyfikowanie "najlepszych praktyk" oraz ich upowszechnianie w organizacji,
■ chroni Uczelnię przed przykrymi i nieprzewidzianymi konsekwencjami zmienności otoczenia 

dzięki analizie odchyleń I wykorzystywanie jej do zarządzania kosztami,
■ umożliwia opracowanie dodatkowych kluczowych wskaźników efektywności w ramach 

Uczelni i potencjalnych dodatków motywacyjnych dla personelu.
w
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Rozdział 2.

Poniżej opisano przykładowy model rachunku kosztów oparty o metodykę RCA i ABC. Jest to 

model teoretyczny, oparty o doświadczenia KPMG z innych projektów oraz znajomość sektora 

edukacyjnego, w tym w szczególności uczelni wyższych. Docelowy model, który powstanie po 

szczegółowej analizie potrzeb informacyjnych, struktury organizacyjnej, procesów oraz 

dostępności danych w WSL, może odbiegać od zaprezentowanego przykładu.

Przykładowy model RCA/ABC w Uczelni Wyższej

Obiekty Modelu

W modelu RCA/ABC Uczelni Wyższej koszty z poziomu kont kosztów rodzajowych (według 

szczegółowości MPK lub grup MPK) alokowane są poprzez zasoby na działania, a następnie koszty 

działań alokowane są do poszczególnych usług i działalności świadczonych przez Uczelnię Wyższą. 

W uzasadnionych przypadkach koszty rodzajowe mogą być alokowane wprost na działania, z 

pominięciem zasobów.

W związku z tym obiektami składającymi się na strukturę modelu są:

■ koszty rodzajowe (i inne koszty stanowiące koszty okresu, np. rozliczenia międzyokresowe 

kosztów),

■ zasoby,

■ działania,

• docelowe obiekty kosztowe (usługi, działalności, klienci itp.).

Do alokacji kosztów na każdym etapie ich przepływu przez model stosuje się nośniki, czyli:

■ nośniki kosztów rodzajowych,

■ nośniki zasobów,

■ nośniki działań.

Finalnie wszystkie koszty zostają przypisane do poszczególnych docelowych obiektów kosztowych 

Uczelni Wyższej.

Jednym z głównych założeń koncepcji pełnego rachunku kosztów według metodyki RCA/ABC jest 

pełna alokacja wszystkich kosztów, które zasilają model, w związku z czym koszty na wejściu do 

modelu są równe kosztom na wyjściu z modelu (docelowe obiekty kosztowe zawierają w sobie 

wszystkie koszty zasilające model).

Baza kosztów
Model zasilany jest kosztami podstawowej działalności operacyjnej okresu, czyli kosztami 

rodzajowymi dotyczącymi danego okresu oraz rozliczeniami międzyokresowymi kosztów w 

szczegółowości:

■ analityk zgodnych z planem kont Uczelni Wyższej oraz
■ miejsc powstawania kosztów (MPK) lub agregatów MPK (jeżeli pełna szczegółowość MPK 

nie jest konieczna).
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Baza kosztów może różnić się od tej przedstawionej powyżej w zależności od sposobu 

ewidencjonowania kosztów (wykorzystywania MPK, szczegółowości kont zespołu „4", ewidencji 

prowadzonej na kontach zespołu „5" itd.).

W zależność) od potrzeb zarządczych model może być zasilany również innymi typami kosztów, 

takimi jak:

■ pozostałe koszty operacyjne,

■ koszty finansowe,

■ straty nadzwyczajne.

Każdy z elementów bazy kosztów ma określoną zmienność kosztów: czy jest kosztem zmiennym, 

czy stałym (w uzasadnionych przypadkach może się okazać, że dany koszt rodzajowy jest 

częściowo zmienny, częściowo stały, konieczne jest wtedy określenie, w jakim % jest zmienny, a w 

jakim stały).

Zasoby

Zasoby gromadzą w sobie koszty, które generują z jednego lub więcej kont rodzajowych. Zasoby 

mogą być podzielone na następujące grupy (w zależności od potrzeb informacyjnych i charakteru 

Uczelni Wyższej można wyodrębnić więcej grup zasobów, każda grupa zasobów może zawierać w 

sobie więcej lub mniej typów zasobów):

1. Pracownicy - grupa ta może być podzielona na poszczególne zasoby np. na podstawie listy 

grup zawodowych wykazywanych przez Uczelnię Wyższą, Przykładowe zasoby z tej grupy to: 

■ wykładowcy, 

■ pozostali pracownicy naukowi, 

■ pracownicy administracyjni, 

■ pracownicy techniczni.

2. Maszyny, urządzenia, sprzęt IT - grupa ta może być podzielona na poszczególne zasoby np, na 

podstawie danych z modułu środków trwałych. Przykładowe zasoby z tej grupy to:

■ komputery,

■ pojazdy,

■ sieć teleinformatyczna.

3, Budynki i powierzchnie - przykładowe zasoby z tej grupy to:

■ sale wykładowe,

■ powierzchnie administracyjne,

■ laboratoria.

4, Oprogramowanie oraz WNIP - przykładowe zasoby z tej grupy to:

■ oprogramowanie biurowe,

■ oprogramowanie finansowo-księgowe

■ konkretne typy licencji,

Działania
Działania to obiekty modelu RCA/ABC odnoszące się do czynności lub zespołu czynności 

wykonywanych w ramach organizacji, w trakcie których zużywane są zasoby. Działania służą
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realizacji usług / obsłudze klientów, bądź wspieraniu innych działań. Działania wyodrębnianie są na 

podstawie analizy procesów i służą do przesłania kosztu pomiędzy zasobami a docelowymi 

obiektami kosztowymi (np, usługami).

Ze względu na typ powiązania z docelowymi obiektami kosztowymi i innymi działaniami, a co za 

tym idzie sposób alokacji, działania/procesy można podzielić na 3 grupy:

■ działania/procesy podstawowe - związane bezpośrednio z procesem świadczenia usług / 

obsługi klientów. Koszt tych działań rozliczany jest nośnikami działań na konkretne 

docelowe obiekty kosztowe, których dotyczą. Przykładem takiego działania może być 

prowadzenie wykładów.
■ działania/procesy wspierające - działania, które pełnią funkcję wspomagającą względem 

innych działań bądź też zasobów. Koszty tych działań alokowane są na wspierane działania 

lub zasoby. Przykładem takiego działania może być obsługa kadrowo-placowa dla 

pracowników Uczelni Wyższej.

■ działania/procesy ogólne - działania, dla których niemożliwe jest ustalenie bezpośredniego 

związku przyczynowo-skutkowego z usługami oraz nie pełnią funkcji wspierającej dla 

innych działań lub zasobów. Koszty tych działań rozliczane są narzutem dotychczas 

zaatakowanych kosztów. Przykładem takiego działania może być zarządzanie Uczelnią 

Wyższą. Działań ogólnych w modelu powinno być jak najmniej (czyli zdecydowana 

większość kosztów powinna być alokowana za pomocą nośników kosztów 

uwzględniających związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy obiektami modelu).

Działania podstawowe związane są bezpośrednio z procesem świadczenia usług oferowanych 

przez Uczelnię Wyższą, które możemy pogrupować na trzy strumienie:

działalność dydaktyczna

działalność badawcza

- pozostała działalność operacyjna

Działalność dydaktyczna obejmuje procesy zarówno przekazywania wiedzy naukowej studentom 

poprzez teoretyczne wykłady i praktyczne ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria itp. przez 

pracowników dydaktycznych uczelni wyższej, jak również rozwój naukowego zaplecza 

realizowanych procesów dydaktycznych. W jej ramach znajdują się różne rodzaje usług 

edukacyjnych m.in. kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (studia I stopnia 

licencjackie i inżynierskie, studia II stopnia), studia podyplomowe, szkolenia i certyfikaty.

Do działalności badawczej zaliczyć można usługi realizowane na podstawie umów z podmiotami 

zewnętrznymi polegające na dostarczaniu praktyce gospodarczej nowych narzędzi i rozwiązań 

techniczno - organizacyjnych w dziedzinie szeroko rozumianej logistyki np. w ramach prac 

badawczych prowadzonych przez poszczególne katedry bądź Istniejące centrum kompetencji.

Na pozostałą działalność operacyjną składać się będą m.in. druk i sprzedaży wydawnictw, wynajem 

pomieszczeń i udostępnienie innych składników majątkowych, działalność kulturalna i usługowa, 

organizacja konferencji i zjazdy, sprzedaż usług.
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Docelowe obiekty kosztowe

Docelowe obiekty kosztowe to finalne obiekty modelu - Ich koszt jest wyceniany za 

pośrednictwem zasobów i działań. To dla nich możliwe jest raportowanie nie tylko kosztów 

całkowitych, ale również kosztów jednostkowych, marż oraz rentowności. Zakres i szczegółowość 

listy docelowych obiektów kosztowych może różnić się w zależności od potrzeb zarządczych, w 

przypadku Uczelni Wyższej mogą to być np.:

■ kierunki studiów,

■ rodzaje usług edukacyjnych (studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe, 

kursy itd.),

■ wydziały,

■ projekty,

■ innego rodzaju usługi (np. wydawnictwa naukowe),

■ klienci

Nośniki kosztów

Nośniki są podstawą do alokacji kosztów - od kosztów rodzajowych (i innych stanowiących wsad 
do modelu) poprzez zasoby, działania - do końcowych obiektów kosztowych, czyli usług. Nośniki 

zastosowane do alokacji odzwierciedlają związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy obiektem 

źródłowym (z którego alokowany jest koszt) a obiektem docelowym (do którego kierowana jest 

część kosztu z obiektu źródłowego). Jeden nośnik może być wykorzystany do kilku alokacji np. 

liczba etatów może służyć do alokacji kosztów wielu obiektów w modelu.

Poniższa tabela przedstawia przykładowe nośniki, które mogą być wykorzystywane do alokacji 

kosztów w Uczelni Wyższej na obiekty kosztowe w podziale na obszary działania.

Kształcenie Badania naukowe Usługi i wsparcie

Potencjalne 

klucze 

alokacji

♦ liczba godzin

zajęciowych, 

punktów ECTS,

• liczba studentów, 

• liczba 

maszynogodzin,

• rejestracja czasu 

pracy,

* liczba projektów

badawczych/godzin, 

pracy badawczej

• liczba publikacji

naukowych,

• liczebność kadry

profesorskiej,

• czasochłonność 

działań,

• liczba projektów

niebadawczych

• czasochłonność działań

Potencjalne ■ Zajęcia • Projekty naukowe • Udzielone ekspertyzy

obiekty • Tryby studiów ■ Publikacje akademickie • Projekty niebadawcze

kosztowe * Wydziały • Doktoranci
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Dane niezbędne do przygotowania modelu RCA/ABC
Kształt modelu RCA/ABC w Uczelni Wyższej (struktury modelu, alokacje, nośniki kosztów) zależy od 

dwóch elementów:

■ potrzeb Informacyjnych,

■ dostępności danych.

Przykładowe dane (docelowa lista może być znacznie dłuższa), które mogą być niezbędne, aby 

zasilić i skalkulować model to:

■ dane kosztowe (po analitykach i MPK),

■ dane przychodowe (w szczegółowości zgodnej ze zdefiniowaną listą docelowych obiektów 

kosztowych),

■ wolumeny do kalkulacji kosztów jednostkowych (w zależności od typu finalnego obiektu 

kosztowego, np. liczba studentów wg kierunku, liczba godzin zająć, liczba wydawnictw 

naukowych itp.),

■ etatyzacja według grup pracowniczych zgodnych z listą zasobów z grupy Pracownicy,

■ informacje o Środkach trwałych (amortyzacja, liczba, wartość brutto),

■ wykaz powierzchni w szczegółowości zgodnej z listą zasobów z grupy Budynki i 

Powierzchnie,

■ rejestry czasu pracy poświęcanego na poszczególne działania,
■ normy / standardowe czasy w celu kalkulacji stopnia wykorzystania zasobów (i kosztu 

zasobów niewykorzystanych),

* wskaźniki zmienności kosztów,

■ dane ankietowe ustalane metodą ekspercką.

Schemat i etapy alokacji kosztów

Model zakłada szereg typów możliwych powiązań logicznych - możliwości alokacji kosztów 

pomiędzy poszczególnymi rodzajami obiektów:

■ z kosztów na zasoby,

■ z kosztów na działania,

■ z zasobów na działania,

■ z zasobów na inne zasoby,

* z działań na zasoby,

■ z działań na inne działania,

■ z działań na usługi.
Poniższy schemat prezentuje logiczny przepływ kosztów - od kosztów rodzajowych i innych 

wejściowych obiektów kosztowych, poprzez zasoby, działania aź do finalnych obiektów 

kosztowych (np. usług).
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Alokacje odbywają się w następujących etapach;

1, Alokacje kosztów na zasoby (koszty alokowane są na zasoby w podziale na koszty stałe i 

zmienne) lub wprost na działania (w uzasadnionych przypadkach) - na schemacie oznaczone 

kolorem zielonym,

2, Alokacje zasobów na działania oraz zasobów na zasoby (na tym etapie ustalany jest również 

stopień wykorzystania zasobów i koszt zasobów niewykorzystanych) - na schemacie 

oznaczone kolorem niebieskim,
3. Alokacje działań wspierających na inne działania lub zasoby - na schemacie oznaczone 

kolorem różowym,

4. Alokacje działań podstawowych na finalne obiekty kosztowe - na schemacie oznaczone 

kolorem czerwonym,
5, Narzut kosztów działań ogólnych na finalne obiekty kosztowe - na schemacie oznaczony 

kolorem pomarańczowym.
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Rozdział 3.

Rachunek kosztów jest istotnym elementem wspomagającym procesy decyzyjne w organizacji* Jest 

to wyodrębniony podsystem informacyjny w rachunkowości zmierzający do identyfikowania, 

mierzenia, rozliczania i prezentowania ponoszonych kosztów w różnych układach i przekrojach, 

odzwierciedlających potrzeby informacyjne w organizacji. Należy zaznaczyć, że możliwości 

raportowania poszczególnych wielkości i miar z modelu RCA/ABC zależy nie tylko od samej 

konstrukcji modelu, ale również funkcjonalności narzędzia informatycznego, w którym rachunek 

kosztów zastał wdrożony*

Podstawowe informacje, które mogą być raportowane z modelu RCA/ABC w Uczelni Wyższej to:

■ koszty całkowite - suma kosztów alokowanych na dany docelowy obiekt kosztowy,

■ koszty jednostkowe (po określeniu, czego mają dotyczyć dane wolumenowe i zasileniu nimi 

modelu; należy również założyć, że część usług jest niepoliczalna i nie da się dla nich 

skalkulować kosztu jednostkowego) - koszty całkowite/ wolumen usługi,

■ różne poziomy marż (w zależności od tego, które koszty będą brane do kalkulacji wyniku na 

poszczególnych obiektach kosztowych) - przychody zaksięgowane (lub przyporzgdkowane) 

dla danego docelowego obiektu kosztowego - koszty alokowane na dany docelowy obiekt 

kosztowy,

■ różne poziomy rentowności ~ marża / przychody.

Dodatkowo model RCA/ABC może pozwalać na analizę kosztów docelowych obiektów kosztowych 

(zarówno na poziomie całkowitym jak i jednostkowym) w różnych przekrojach:

■ działań,

■ zasobów,

■ kosztów wejściowych (np. rodzajowych),

■ MPK (lub grup MPK), z których koszty obciążają poszczególne docelowe obiekty kosztowe.

Koszty działań i procesów mogą być raportowane w przekroju:

■ zasobów,

■ kosztów wejściowych (np* rodzajowych),
■ MPK (lub grup MPK), z których koszty obciążają poszczególne działania.

Koszty zasobów mogą być raportowane w przekroju:

■ kosztów wejściowych (np* rodzajowych),

■ MPK (lub grup MPK), z których koszty obciążają poszczególne działania.

Model RCA/ABC może być kalkulowany (a w konsekwencji również wyniki z niego raportowane) w 

kilku wersjach w zależności od potrzeb informacyjnych i możliwości zasilania i utrzymywania go 

przez Uczelnię Wyższą:
■ wersji z danymi rzeczywistymi (częstotliwość raportowania może być miesięczna, 

kwartalna, półroczna bądź roczna),

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA '
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■ wersji z kosztami planowanymi / budżetowanymi (częstym wyzwaniem w przy 

przygotowywaniu takiego modelu jest zebranie wszystkich niezbędnych danych 

planistycznych),

■ wersji z przewidywanym wykonaniem kosztów,

■ w wersjach symulacyjnych (koszty obiektów docelowych kalkulowane są dla zadanych 

parametrów, np. dla określonego poziomu kosztów wejściowych bądź też zadanego 

wolumenu usług).

Istotnym elementem modelu RCA/ABC jest możliwość raportowania kosztów zasobów w podziale 

na część wykorzystaną i niewykorzystaną, Na podstawie modelu RCA/ABC można przygotowywać 

również analizę odchyleń, identyfikując przyczyny różnic w poziomie kosztów pomiędzy okresami 

bądź też modelem z danymi planowanymi i rzeczywistymi.

Model RCA/ABC może zawierać w sobie również informację o podziale kosztów na stałe i zmienne 

(po wcześniejszym określeniu przez Uczelnię Wyższą, które koszty są stałe, które zmienne). W 

związku z tym koszty docelowych obiektów kosztowych, działań oraz zasobów mogą być 

raportowane w podziale na koszty stałe i zmienne. Informacja taka może służyć również do 

określania kosztów marginalnych.

Moduł raportowania modelu RCA/ABC może zapewniać dodatkowe funkcjonalności (w zależności 

od ich dostępności w narzędziu informatycznym, w którym model został wdrożony), np.:

■ prezentowanie porównań między okresami oraz wskazywanie trendów,

■ kalkulację odchyleń,

■ prezentację graficzną wyników (np. w postaci wykresów, tabel itp.).

Wyniki z modelu RCA/ABC mogą być również wykorzystywane do kalkulacji całego zestawu 

kluczowych wskaźników efektywności (KPI, ang. Key Performance Indicators) dla całej Uczelni 

Wyższej oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykładowe mierniki to:

■ koszt prowadzenia 1 godz. wykładu,

■ koszt kierunku na 1 studenta,

■ % wykorzystania poszczególnych zasobów,

■ koszt obsługi kadrowo-płacowej na 1 pracownika,

■ koszt zarządzania na 1 zł wygenerowanych przychodów.

Z menedżerskiego punktu widzenia wdrożenie w Uczelni Wyższej rachunku kosztów opartego na 
założeniach zasobowo-procesowego rachunku kosztów będzie niosło szereg korzyści. Jego 

potencjalne rezultaty i zastosowania to:
■ Umożliwienie właściwego raportowania zarządczego kosztów poszczególnych jednostek 

organizacyjnych/projektów oraz ocenianie ich efektywności, co stworzy szanse na ich 

obniżenie / racjonalizację.
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• Zapewnienie przejrzystej ewidencji kosztów posiadanych zasobów, co w efekcie umożliwi 

władzom Uczelni sprawne zarządzanie poziomem i wykorzystaniem zasobów i wspierać 

będzie procesy decyzyjne dotyczące alokacji środków (szerokie możliwości analityczne w 

zakresie analizy kosztów).

■ Pozwoli na dokładną analizę kosztów bezpośrednich i pośrednich.

■ Intuicyjne i zrozumiałe dla każdego pracownika prezentowanie zależności pomiędzy 

wykonywanymi działaniami a powstającymi w ich konsekwencji kosztami. Władze Uczelni 

będą więc w stanie zwiększyć stopień partycypacji pracowników w procesie usprawniania 

działalności I ograniczania kosztów,

■ Umożliwienie monitorowania części kluczowych czynników sukcesu dotyczących 

efektywności jednostek organizacyjnych.

■ Umożliwienie dokładniejszego budżetowania kosztów poszczególnych jednostek 

organizacyjnych w oparciu o dane historyczne i koszty standardowe (możliwe 

budżetowanie kosztów na poziomie konkretnego zasobu).

■ Stanowić będzie doskonałe wsparcie do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zasoby 

Uczelni dzięki wielostopniowym i wteloprzekrojowym analizom rentowności.

" Przesunięcie perspektywy menedżerskiej z przeszłości (koszty już zrealizowane) w kierunku 

bardziej przyszłościowego punktu widzenia (rozwój i usprawnienia procesów).
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