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1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakośd, kurs na przyszłośd - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
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 rozliczeo, zasad wyodrębniania obiektów, wymaganych podstawowych danych 
operacyjnych, zasad prezentacji danych o zasobach, procesach oraz usługach oraz potencjalnych 
rezultatów i zastosowao menedżerskich tego rachunku kosztów

Szablon dla opisu koncepcji stanowi niniejszy załącznik.

KONCEPCJA powinna pokazad 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 zastosowao 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 rozliczeo, 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 byd przedstawiona w sposób czytelny i zrozumiały z wykorzystaniem
graficznych prezentacji schematów powiązao danych oraz formuł obliczeniowych.

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

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby przedkładającej KONCEPT do oceny 
wraz z pieczęcią

data podpisania KONCEPTU
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