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1. Przedmiot rozprawy
Istotną częścią współczesnych gospodarek rynkowych jest sektor publiczny, którego
działalność skierowana jest na zaspokajanie potrzeb społecznych państwa i jego obywateli.
Istota, rola i znaczenie sektora publicznego w gospodarce są przedmiotem licznych teorii
ekonomicznych. Mimo zróżnicowanych poglądów, prezentowanych w literaturze przedmiotu,
a dotyczących zakresu, struktury i funkcji tego sektora w gospodarce, istnieje wśród badaczy
zgodność co do konieczności efektywnego wykorzystania zaangażowanych w nim środków
publicznych. Efektywność sektora publicznego może być rozpatrywana w kontekście
efektywnego gospodarowania poszczególnych jednostek tworzących go. Takie podejście do
zagadnienia

efektywności

sektora

publicznego

uzasadnione

jest

jego

złożonością

i różnorodnością funkcjonujących w nim podmiotów.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.) sektor publiczny w Polsce tworzą – między innymi – publiczne
szkoły wyższe. Uczelnie te finansowane są w głównej mierze ze środków budżetowych.
Zarządzający tymi podmiotami muszą efektywnie gospodarować otrzymywanymi środkami,
co wynika z obowiązujących zasad ich gospodarki finansowej. Na tej podstawie stwierdzono,
iż efektywne gospodarowanie uczelni publicznych możliwe jest, między innymi, poprzez
efektywne zarządzanie ich kosztami własnymi.
Jednym z narzędzi umożliwiających zarządzanie kosztami własnymi podmiotów
gospodarczych jest rachunek kosztów. Dotyczy to przede wszystkim tzw. nowoczesnych
systemów rachunku kosztów, do których zalicza się – między innymi - rachunek kosztów
działań (w skrócie: RKD lub w języku angielskim ABC – Activity Based Costing). Jego istota
sprowadza się do pomiaru, ewidencji, kalkulacji i analizy kosztów własnych podmiotów
w kontekście realizowanych w nich procesów i działań. Kluczowe znaczenie w tym systemie
rachunku kosztów ma teza, iż podstawową przyczyną generowania kosztów własnych
w jednostkach nie są wytwarzane produkty lub usługi, lecz realizowane w nich procesy
i działania. Implementacja rachunku kosztów działań w podmiotach gospodarczych
umożliwia pozyskanie relatywnie większego zakresu bardziej wiarygodnych informacji
o poziomie i strukturze ponoszonych kosztów oraz o przyczynach ich powstawania.
Przyczynowo-skutkowa analiza kosztów własnych podmiotów stwarza podstawy do
racjonalizacji kosztów, a tym samym do efektywnego zarządzania nimi. Dlatego też rachunek
ten z powodzeniem jest wykorzystywany w podmiotach sektora rynkowego, co potwierdzają
badania i analizy prezentowane na łamach literatury przedmiotu.
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W większości publicznych szkół wyższych w Polsce funkcjonuje taki system rachunku
kosztów, którego założenia i struktura wynikają:
 z jednej strony – z ugruntowanego w teorii ekonomii rachunku kosztów pełnych,
w którym wszystkie koszty poniesione w jednostce w danym okresie powinny być
odniesione i rozliczone na wytwarzane produkty lub usługi,
 z drugiej zaś – z obowiązujących te jednostki regulacji prawnych i z potrzeb ich
sprawozdawczości finansowej.
Tak skonstruowany system rachunku kosztów jest stosunkowo mało przydatny dla
celów zarządzania kosztami uczelni publicznych, a tym samym do efektywnego
gospodarowania tych jednostek.

2. Teza, hipotezy badawcze i cel główny rozprawy
W kontekście powyższych rozważań, sformułowana została główna teza badawcza
rozprawy: wdrożenie w publicznych szkołach wyższych w Polsce nowoczesnego systemu
rachunku kosztów, tj. rachunku kosztów działań, zwiększy zasób informacji o czynnikach,
generujących powstawanie kosztów i o ich strukturze, a tym samym stworzy większe
możliwości do bardziej efektywnego zarządzania nimi.
Sformułowane zostały także trzy hipotezy badawcze:
Hipoteza 1. Istnieje możliwość wdrożenia w publicznych szkołach wyższych rachunku
kosztów działań, mimo specyfiki i odrębności funkcjonowania tych jednostek w stosunku do
podmiotów sektora rynkowego.
Hipoteza 2. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni publicznych możliwa
jest identyfikacja procesów i działań wraz z wyodrębnionymi dla nich pulami kosztów na
użytek rachunku kosztów działań.
Hipoteza 3. Wdrożenie rachunku kosztów działań spowoduje zmiany proceduralne we
wszystkich elementach rachunku kosztów uczelni publicznych, tj. w zakresie ewidencji,
rozliczania oraz kalkulacji kosztów jednostkowych, skutkujące wzrostem ich wiarygodności.
Dla weryfikacji przedstawionych hipotez przyjęty został następujący główny cel
rozprawy: ocena możliwości, celowości oraz przydatności wdrożenia w publicznych szkołach
wyższych rachunku kosztów działań, jako narzędzia stwarzającego podstawy do bardziej
efektywnego zarządzania kosztami sektora szkolnictwa wyższego w Polsce.
Potwierdzenie prawdziwości tezy badawczej pracy, weryfikacja sformułowanych
hipotez badawczych oraz realizacja przyjętego celu pracy wymagały:
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pogłębionych studiów literaturowych w zakresie istoty rachunku kosztów
własnych, metod kalkulacji kosztów jednostkowych, nowoczesnych systemów
rachunku kosztów, w szczególności rachunku kosztów działań,



charakterystyki systemu rachunku kosztów uczelni publicznych w Polsce i jego
uwarunkowań prawnych,



oceny możliwości i celowości wykorzystania rachunku kosztów działań do
zarządzania kosztami uczelni publicznej,



opracowania modelu rachunku kosztów dla uczelni publicznych z wykorzystaniem
wszystkich elementów rachunku kosztów działań,



weryfikacji opracowanego modelu na przykładzie hipotetycznej uczelni publicznej,



oceny przydatności opracowanego modelu rachunku kosztów działań do
efektywnego zarządzania kosztami uczelni publicznych.

Realizacja przedstawionego celu rozprawy oraz przedstawiony zakres badań
uwarunkowały dobór metod badawczych, układ pracy oraz treść

poszczególnych

rozdziałów.

3. Struktura rozprawy
Zakres tematyczny rozprawy doktorskiej obejmuje pięć rozdziałów.
Rozdział pierwszy rozprawy zatytułowany został Teoretyczne aspekty sektora
publicznego w gospodarkach rynkowych. Dokonano w nim syntetycznej charakterystyki
koncepcji i poglądów badaczy sektora publicznego, dotyczących jego istoty, zakresu, roli
i znaczenia w gospodarkach rynkowych. Sektor publiczny w literaturze przedmiotu
prezentowany jest w licznych badaniach i opracowaniach, odzwierciedlających zróżnicowanie
poglądów autorów odnośnie ujmowania jego zakresu, funkcji i realizowanych zadań. Dlatego
też rozważania przeprowadzane w tym rozdziale miały na celu nie tyle krytyczną analizę
poglądów różnych autorów, odnoszących się do sektora publicznego, co uwypuklenie
problemu ekonomicznych aspektów jego funkcjonowania – głównie w kontekście pomiaru
i oceny jego efektywności. Efektywność ta może być rozpatrywana przez pryzmat
efektywnego gospodarowania podmiotów, wchodzących w skład sektora publicznego.
Rozważaniom tym poświęcono końcową część niniejszego rozdziału.
Przedmiotem rozważań rozdziału drugiego są wybrane aspekty ekonomiczne
funkcjonowania sektora szkolnictwa wyższego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
publicznych szkół wyższych. Z punktu widzenia tematu rozprawy rozdział ten ma istotne
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znaczenie poznawcze, ponieważ charakteryzuje ten segment sektora publicznego w Polsce –
publiczne szkoły wyższe – który jest głównym obiektem analizy. W tej części pracy
dokonano zarówno charakterystyki ilościowej publicznych szkół wyższych w Polsce, jak też
głównych kategorii ekonomicznych tych jednostek – przychodów, kosztów oraz wyników
finansowych. Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce może być
rozpatrywana przez pryzmat analizowanych kategorii ekonomicznych, jakkolwiek nie jest to
jedyne kryterium oceny tej efektywności. Mając jednak na względzie przyjęte w niniejszej
pracy założenie, iż poprawa efektywności podmiotów sektora publicznego możliwa jest
poprzez efektywne zarządzanie kosztami własnymi tych jednostek, szczególną uwagę
zwrócono na analizę poziomu i struktury kosztów uczelni publicznych w Polsce.
Rozdział trzeci rozprawy zatytułowany został Rachunek kosztów w sektorze
publicznych szkół wyższych w Polsce. Przeprowadzono w nim analizę zasad ewidencji,
rozliczania i kalkulacji kosztów w uczelniach publicznych, wynikających zarówno z teorii
rachunku kosztów, jak i obowiązujących uregulowań prawnych. Rozważania te poprzedzone
zostały charakterystyką istoty rachunku kosztów na gruncie teorii ekonomii. Z uwagi na fakt,
iż rachunek kosztów uczelni publicznych w Polsce jest ściśle związany z prowadzoną przez
nie gospodarką finansową, dokonano tu także syntetycznej analizy jej wiodących zasad
i uwarunkowań prawnych. Odrębną część rozdziału poświęcono problematyce kalkulacji
kosztów jednostkowych kształcenia w publicznych szkołach wyższych, dla której
opracowano model graficzny. Zweryfikowano go poprzez kalkulację kosztów jednostkowych
kształcenia jednego studenta studiów niestacjonarnych na jednym z wydziałów hipotetycznej
uczelni publicznej (Wydział A w Uczelni X), dla której na użytek niniejszej pracy
zasymulowane zostały wszystkie dane, niezbędne do przeprowadzenia obliczeń. W końcowej
części tego rozdziału dokonano oceny przydatności stosowanego w uczelniach publicznych
rachunku kosztów z punktu widzenia efektywnego zarządzania kosztami tych jednostek.
Kolejny, czwarty rozdział pracy, zatytułowany Nowoczesne koncepcje rachunku
kosztów i ich zastosowania praktyczne, poświęcony został w całości charakterystyce tzw.
nowoczesnych systemów rachunku kosztów. Zalicza się do nich – między innymi – rachunek
kosztów cyklu życia produktu, rachunek odpowiedzialności za koszty, rachunek kosztów
jakości oraz rachunek kosztów działań. W rozdziale tym przedstawiono zarówno istotę
wymienionych systemów rachunku kosztów, jak również ich przydatność informacyjną dla
potrzeb zarządczych. Ze względu na sformułowaną tezę rozprawy, szczególną uwagę
poświęcono analizie istoty, założeń i struktury rachunku kosztów działań, procedurze
identyfikacji i analizy procesów i działań oraz kalkulacji kosztów jednostkowych w tym
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systemie rachunku kosztów. W kontekście celu pracy istotne są też te aspekty rachunku
kosztów działań, które związane są z pomiarem i oceną efektywności podmiotów,
wykorzystujących go. W ostatniej części tego rozdziału zawarte zostały rozważania dotyczące
praktycznych zastosowań rachunku kosztów działań w podmiotach gospodarczych.
Z punktu widzenia przyjętej tezy badawczej, sformułowanych hipotez szczegółowych
oraz założonego celu pracy istotny jest ostatni, piąty rozdział niniejszej rozprawy doktorskiej
zatytułowany: Studium przypadku dla implementacji rachunku kosztów działań w uczelni
publicznej. Przedstawiono w nim – na zasymulowanym przykładzie – uwarunkowania,
wymagania, procedurę wdrażania w uczelni publicznej rachunku kosztów działań oraz sposób
i wyniki kalkulacji jednostkowych kosztów kształcenia. W tym celu zbudowany został
autorski model rachunku kosztów uczelni publicznej, uwzględniający zarówno założenia
rachunku kosztów działań, jak też wymagania, wynikające z obowiązujących regulacji
prawnych. Model ten przestawiony został w pkt. 5.1 a procedura jego wdrażania w pkt. 5.2.
W kolejnej części rozdziału 5 (pkt. 5.3) dokonano implementacji opracowanego modelu
rachunku kosztów w uczelni publicznej, nazwanej w rozprawie Uczelnią X, oraz
skalkulowano jednostkowe koszty kształcenia dla jednego z wydziałów tej Uczelni –
przyjętego w pracy jako Wydział A. Wszystkie dane opisowe i liczbowe nie są danymi
rzeczywistymi a jedynie danymi zasymulowanymi na użytek rozprawy. Ich zestawienie
zbiorcze zawarto w pkt. 5.3.1, zatytułowanym Założenia do przykładu kalkulacji kosztów
jednostkowych kształcenia na studiach niestacjonarnych. W końcowej części tego rozdziału
dokonano oceny przydatności opracowanego modelu rachunku kosztów dla potrzeb
zarządzania kosztami uczelni publicznych i poprawy ich efektywności.

4. Metody badawcze
W rozprawie doktorskiej wykorzystano wiele różnych metod badawczych. W części
teoretycznej pracy zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, która obejmowała
zagadnienia związane z poruszaną problematyką. Z kolei w części analitycznej rozprawy
posłużono się metodą analizy porównawczej, której celem było określenie zależności
pomiędzy badanymi zjawiskami oraz metodą analizy i konstrukcji logicznej, polegającej na
rozłożeniu badanego problemu naukowego na poszczególne elementy składowe, a później
połączeniu ich w nową całość. Oprócz wymienionych metod w rozprawie wykorzystano także
modelowanie, tj. naukową metodę poznawania różnych układów poprzez tworzenie ich
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modeli zachowujących podstawowe właściwości badanego przedmiotu (obiektu)1, a także
badania ankietowe, przeprowadzone metodą CAWI (Computer – Assisted Web Interview –
ankieta internetowa nadzorowana komputerowo). Z kolei do formułowania wniosków
w poszczególnych częściach rozprawy zastosowano metodę wnioskowania indukcyjnego oraz
wnioskowania dedukcyjnego.

5. Wyniki badań – wnioski
Przeprowadzona w rozprawie analiza umożliwiła sformułowanie szeregu wniosków,
mających charakter zarówno szczegółowy, jak i ogólny, które zostaną przedstawione
w dalszych rozważaniach.
Niezależnie od systemowych rozwiązań, kształtowanych w poszczególnych krajach,
a dotyczących zasad funkcjonowania sektora publicznego i przypisywanych mu zadań,
z punktu widzenia tematyki rozprawy doktorskiej istotny jest fakt, iż sektor ten zaspokaja
różnorodne potrzeby społeczne obywateli. Oferowane przez niego dobra i usługi, w tym
między innymi w zakresie nieodpłatnej edukacji na różnych poziomach kształcenia,
zazwyczaj nie są lub nie mogą być poddane regułom rynku. Jednakże angażowane w nim
środki publiczne powinny być wykorzystywane racjonalnie, co w praktyce oznacza
konieczność oceny funkcjonowania sektora publicznego także w aspekcie efektywności.
Pomiar i ocena efektywności funkcjonowania sektora publicznego w gospodarce są
jednak niezwykle trudne, zarówno od strony metodologicznej, jak również praktycznej.
Wynika to przede wszystkim z dużego zróżnicowania podmiotów, zaliczanych do tego
sektora oraz ze zróżnicowania zadań i funkcji, realizowanych przez te podmioty. Dlatego też
za w pełni uzasadnione należy uznać takie podejście do analizy i oceny efektywności
funkcjonowania sektora publicznego w gospodarce, w którym efektywność ta jest
rozpatrywana przez pryzmat efektywnego gospodarowania podmiotów, organizacji,
instytucji, tj. jednostek, tworzących go. Istnieje wówczas możliwość wykorzystania do jej
pomiaru klasycznych miar efektywnościowych, stosowanych w podmiotach sektora
rynkowego, takich jak: koszty, przychody czy wynik finansowy.
Uwzględniając specyfikę funkcjonowania jednostek sektora publicznego, polegającą –
przede wszystkim – na nieodpłatnym świadczeniu usług o charakterze publicznym oraz na
finansowaniu ich działalności ze środków publicznych, zasadne jest, aby w ocenie
1

T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 120.
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efektywności działalności tych podmiotów szczególna uwaga zwrócona została na ponoszone
przez nie koszty. W świetle zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, finansowych
i społecznych, efektywne i racjonalne zarządzanie kosztami jednostek sektora publicznego
stało się jednym z kluczowych celów strategicznych tych podmiotów. Jest to możliwe –
między innymi – poprzez poprawę jakości oferowanych usług publicznych przy założonym
poziomie kosztów lub też oferowanie określonego z góry zakresu i standardu usług
publicznych po możliwie najniższych kosztach. Realizacja takich strategii kosztowych
wymaga jednak efektywnego zarządzania kosztami własnymi działalności podmiotów sektora
publicznego. Informacyjne podstawy dla efektywnego zarządzania kosztami własnymi
podmiotów stwarza odpowiedni system rachunku kosztów, w tym przede wszystkim sposób
pomiaru, ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów jednostkowych.
Przedmiotem analizy w niniejszej rozprawie jest sektor publicznych szkół wyższych
w Polsce. W roku akademickim 2014/2015 w Polsce funkcjonowały 132 uczelnie publiczne,
które kształciły ponad 1 mln studentów, głównie na studiach stacjonarnych. Szkoły te
finansowane są w głównej mierze ze środków pochodzących z budżetu państwa. Analiza
wydatków publicznych na szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 1995-2014, zawarta
w rozdziale 2 wykazała, że bezwzględny poziom angażowanych w nim środków publicznych
wyniósł 2,1 mld zł w roku 1995 i systematycznie wzrastał – w roku 2014 ukształtował się na
poziomie 14,4 mld zł. Wprawdzie taki poziom finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce
uznawany jest za niewystarczający (w analizowanych latach nie przekroczył 1% PKB), to
jednak skala angażowanych w nim środków publicznych wymaga efektywnego ich
wykorzystania. Efektywne wykorzystywanie środków publicznych wymaga stosowania
odpowiednich narzędzi wspomagających procesy decyzyjne, w tym w obszarze zarządzania
kosztami własnymi uczelni publicznych.
Analiza głównych kategorii ekonomicznych tych uczelni – kosztów, przychodów
i wyników finansowych, przeprowadzona w rozdziale 2 i dotycząca okresu 2004-2014
wykazała, iż:
 uczelnie te w głównej mierze finansowane są ze środków pochodzących z budżetu
państwa,
 wysokość otrzymywanych środków budżetowych jest niewystarczająca do pokrycia
kosztów funkcjonowania uczelni publicznych,
 w latach 2004-2014 uczelnie publiczne w Polsce osiągały ujemne wyniki finansowe
w odniesieniu do działalności dydaktycznej oraz gospodarczo-wyodrębnionej,
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 w latach 2004-2014 nastąpił znaczny wzrost kosztów działalności uczelni
publicznych, w tym przede wszystkim kosztów działalności dydaktycznej.
Zaobserwowany wzrost kosztów działalności dydaktycznej zmusza uczelnie publiczne
do podejmowania wszelkich działań, mających na celu racjonalne zarządzanie nimi. Koszty,
jako główny element kształtowania wyniku finansowego, muszą być poddawane
systematycznej oraz wnikliwej analizie i ocenie. Jest to możliwe pod warunkiem zwiększenia
zakresu informacji o ich poziomie, strukturze i przyczynach powstawania. Podstawowym
źródłem generowania tych informacji jest systematycznie prowadzony rachunek kosztów jako
integralna część systemu informacyjnego rachunkowości. Rachunek ten umożliwia
identyfikację, pomiar i przetwarzanie informacji o kosztach nie tylko dla celów
sprawozdawczych, ale także dla potrzeb zarządzania podmiotami gospodarczymi, w tym
także uczelniami publicznymi.
Z punktu widzenia głównej tezy dysertacji istotna jest charakterystyka rachunku
kosztów, stosowanego w uczelniach publicznych w Polsce oraz ocena jego przydatności do
zarządzania ich kosztami. Zagadnienia te stanowiły przedmiot rozważań rozdziału 3 pracy.
Wynika z nich, że na stosowany w uczelniach publicznych rachunek kosztów mają wpływ
trzy główne determinanty:
1. teoretyczne koncepcje rachunku kosztów, w tym w szczególności tzw. rachunek
kosztów pełnych, w którym wszystkie koszty poniesione w jednostce w danym
okresie powinny być nie tylko zaewidencjonowane, ale także odniesione i rozliczone
na wytworzone w tym okresie produkty lub usługi;
2. obowiązujące regulacje prawne, wynikające z przepisów prawa bilansowego,
finansowego oraz prawa, regulującego funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce;
3. indywidualne rozwiązania, przyjmowane przez poszczególne uczelnie w obszarze
niektórych elementów rachunku kosztów (np. w kalkulacji kosztów jednostkowych),
na które zezwalają istniejące przepisy prawne.
Analiza uwarunkowań, wymienionych w punktach 1 i 2, umożliwiła sformułowanie
następujących obligatoryjnych wymagań, dotyczących rachunku kosztów własnych uczelni
publicznych:
 konieczność stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady
memoriałowej oraz zasady współmierności kosztów i przychodów,
 konieczność takiego ujęcia kosztów i przychodów, aby możliwa była ocena stopnia
pokrycia kosztów działalności przez osiągane przychody,
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 konieczność

ewidencji

kosztów

działalności

operacyjnej,

pozaoperacyjnej

i finansowej, umożliwiającej sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych
według określonych wzorów, w tym najważniejszego z punktu widzenia rachunku
kosztów – rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym,
 konieczność ewidencji kosztów działalności operacyjnej w dwóch przekrojach:
rodzajowym i kalkulacyjnym,
 konieczność ewidencji kosztów działalności operacyjnej w podziale na działalność
dydaktyczną, badawczą oraz gospodarczo-wyodrębnioną,
 konieczność ewidencji kosztów wyżej wymienionych działalności w podziale na
źródła ich finansowania, tzn. z wyodrębnieniem finansowania z dotacji budżetowych
oraz przychodów własnych,
 konieczność ewidencji kosztów działalności dydaktycznej z wyodrębnieniem
kosztów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Sformułowane powyżej determinanty dotyczą przede wszystkim ewidencji kosztów.
Wpływają także na sposób rozliczania i kalkulacji jednostkowych kosztów kształcenia,
w szczególności na studiach niestacjonarnych, przy czym procedura kalkulacyjna może
przyjąć zindywidualizowany dla danej uczelni charakter. Poprawne ustalenie poziomu tych
kosztów warunkuje wysokość opłaty pobieranej od studentów za kształcenie na studiach
niestacjonarnych. Zasadę tę regulują przepisy art. 99 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym, z którego wynika, że opłaty, za kształcenie na studiach
niestacjonarnych nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do
uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni tych studiów. Wiarygodność wyników kalkulacji
jednostkowych kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych zdeterminowana jest jednak
sposobem ewidencji kosztów oraz sposobem rozliczania tzw. kosztów pośrednich, które nie
dotyczą wyłącznie studiów niestacjonarnych.
Uwzględniając zidentyfikowane obligatoryjne uwarunkowania, dotyczące rachunku
kosztów własnych uczelni publicznych w Polsce, w rozprawie opracowano uproszczony
model kalkulacji kosztów jednostkowych kształcenia wraz z jego opisową procedurą.
Liczbowa weryfikacja przyjętych w modelu założeń, przeprowadzona dla jednego wydziału
w przykładowej uczelni publicznej, określonych w rozprawie jako Wydział A i Uczelnia X,
pozwoliła na sformułowanie cech charakterystycznych obowiązującego w uczelniach
publicznych rachunku kosztów, tj. ewidencji, rozliczania oraz kalkulacji kosztów
jednostkowych kształcenia. Wnioski te można sformułować następująco:

11

 rachunek kosztów w uczelniach publicznych determinowany jest przez wiele
różnych regulacji prawnych, mających obligatoryjny charakter,
 sposób ewidencji kosztów nakierowany jest przede wszystkim na potrzeby wymagań
prawa bilansowego oraz dla celów sprawozdawczych,
 zakres informacji o strukturze i miejscach ponoszenia kosztów, pozyskiwany
z obowiązującej ewidencji, nie daje wystarczających podstaw do wnikliwej
identyfikacji przyczyn ich powstawania,
 istnieje duża dowolność w zakresie sposobu kalkulacji jednostkowych kosztów
kształcenia, w doborze kluczy rozliczeniowych do rozliczania pośrednich kosztów
wydziałowych i ogólnouczelnianych, co ma wpływ na wiarygodność uzyskiwanych
wyników,
 istnieją istotne ograniczenia w zakresie kalkulacji jednostkowych kosztów
kształcenia dla obiektów kalkulacji, określonych z większym stopniem dokładności
(np. nie tylko student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych lecz student
określonej formy, kierunku, stopnia i semestru studiów).
Ponadto, krytyczna analiza systemu rachunku kosztów, obowiązującego uczelnie
publiczne, poparta została wynikami ankiety przeprowadzonej przez Autorkę rozprawy.
Resumując, obowiązujący w większości uczelni publicznych w Polsce rachunek
kosztów jest mało przydatny do efektywnego zarządzania kosztami tych jednostek. Nie daje
on możliwości pozyskiwania szczegółowych informacji o strukturze, miejscach i przyczynach
powstawania kosztów, które są niezwykle przydatne w procesie decyzyjnym.
Efektywne zarządzanie kosztami to problem, z którym muszą sobie radzić nie tylko
podmioty sektora publicznego, w tym uczelnie publiczne, ale także podmioty sektora
rynkowego. Z rozważań zamieszczonych w rozdziale 4 rozprawy wynika, że wobec
niedomagań tzw. tradycyjnych systemów rachunku kosztów powstało wiele alternatywnych
rozwiązań, prezentowanych w literaturze przedmiotu, w tym np.: rachunek kosztów działań,
który jest kluczowy z punktu widzenia tematyki rozprawy.
Jego główne założenie polega na tym, iż za podstawową przyczynę powstawania
kosztów własnych podmiotu uznawane są realizowane w nim procesy i działania, a nie
wytwarzane produkty lub usługi. Stopień zaawansowania procedur ewidencji, rozliczania
i kalkulacji kosztów jednostkowych w rachunku kosztów działań sprawia, iż rachunek ten
wykorzystywany jest przede wszystkim przez podmioty sektora rynkowego.
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W niniejszej pracy przyjęto, iż mimo specyfiki i odrębności funkcjonowania uczelni
publicznych w stosunku do podmiotów sektora rynkowego, istnieje możliwość wdrożenia
w nich rachunku kosztów działań. Weryfikacja tak sformułowanej hipotezy badawczej
wymagała opracowania autorskiego modelu rachunku kosztów w uczelni publicznej,
wykorzystującego wszystkie elementy rachunku kosztów działań, oraz jego implementacji dla
wybranego studium przypadku. Zagadnienia te stanowiły główny przedmiot rozważań
rozdziału 5.
W szczególności opracowane zostały założenia do budowy modelu rachunku kosztów
uczelni publicznej z wykorzystaniem rachunku kosztów działań oraz opracowano autorski
model tego rachunku. Stworzona została także procedura wdrożenia opracowanego modelu
rachunku kosztów oraz sposób kalkulacji jednostkowych kosztów kształcenia. Istotne jest, iż
w procedurze tej możliwe było uszczegółowienie obiektu kalkulacji, za który przyjęto 1
studenta określonego kierunku i stopnia studiów niestacjonarnych.
Procedura ta obejmuje:
 identyfikację procesów i działań realizowanych przez poszczególne jednostki
organizacyjne uczelni,
 identyfikację struktury rodzajowej zasobów uczelni wraz z określeniem wartości ich
zużycia,
 rozliczenie kosztów zużytych zasobów na działania, dzięki zastosowaniu nośników
kosztów zasobów,
 rozliczenie kosztów realizowanych działań na ustalone obiekty kosztowe, dzięki
zastosowaniu nośników kosztów działań.
Opracowany model rachunku kosztów oraz procedura jego wdrożenia zweryfikowane zostały
poprzez implementację tego modelu w hipotetycznej uczelni publicznej – Uczelni X.
Skalkulowano także jednostkowe koszty kształcenia dla jednego z wydziałów tej Uczelni –
przyjętego jako Wydział A. Wszystkie dane opisowe i liczbowe nie są danymi rzeczywistymi
a jedynie danymi zasymulowanymi na użytek rozprawy.
W szczególności w procesie implementacji opracowanego modelu rachunku kosztów:
 zidentyfikowano 125 procesów, podprocesów i działań realizowanych przez różne
jednostki organizacyjne Uczelni X i Wydziału A ,
 na podstawie analizy ewidencji księgowej określono strukturę rodzajową zasobów
Uczelni X i Wydziału A oraz wartości ich zużycia,
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 zaproponowano konieczne zmiany w systemie ewidencji kosztów tak, aby możliwe
było pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących zużycia zasobów na potrzeby
rachunku kosztów działań,
 zidentyfikowano relacje pomiędzy zasobami i działaniami dla Wydziału A,
umożliwiające rozliczenie wartości zużycia zasobów na konkretne działania;
określono także niezbędne nośniki kosztów zasobów,
 obliczono wartości kosztów realizacji poszczególnych działań, odzwierciedlonych
w tzw. pulach kosztów działań,
 określono relacje pomiędzy działaniami a ustalonymi obiektami kosztowymi, za
które – jak wspomniano – przyjęto 1 studenta określonego kierunku i stopnia
studiów niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale A,
 przyjęto określone nośniki kosztów działań,
 opracowano macierz zależności: działania – obiekty kosztowe,
 skalkulowano

koszty

jednostkowe

kształcenia

dla

studentów

studiów

niestacjonarnych Wydziału A na trzech kierunkach.
Przeprowadzona implementacja opracowanego modelu rachunku kosztów dla
opracowanego studium przypadku wykazała, iż mimo specyfiki i odrębności funkcjonowania
uczelni publicznych w stosunku do jednostek sektora rynkowego, możliwe i zasadne jest
wdrożenie w tych uczelniach rachunku kosztów działań, co było głównym celem pracy.
Rachunek ten umożliwia:
 dokładną analizę poziomu i struktury zużywanych w uczelni zasobów, wraz
z identyfikacją przyczyn generujących zużycie tych zasobów; oznacza to, iż
powstawanie kosztów uczelni publicznej objęte jest analizą przyczynowo-skutkową
niezbędną do efektywnego zarządzania kosztami uczelni publicznej,
 bardziej szczegółową ewidencję kosztów, rozszerzoną o takie poziomy analityczne
jak ośrodek odpowiedzialności za koszty, rodzaj prowadzonej działalności, proces,
działanie,
 rozliczanie kosztów pośrednich za pomocą wielu różnych kluczy rozliczeniowych,
co skutkuje bardziej precyzyjnym alokowaniem ich na przyjęte obiekty kosztowe,
 definiowanie różnorodnych, bardziej szczegółowych obiektów kosztowych, dla
których kalkulowane są koszty jednostkowe;
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 bardziej wiarygodną kalkulację jednostkowych kosztów kształcenia dla studentów
określonego stopnia, kierunku i semestru studiów; potwierdzają to wyniki kalkulacji
kosztów kształcenia 1 studenta przeprowadzonej w rozdziałach 3 i 5,
 ustalenie poziomu kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej, które
w obowiązującym w uczelniach publicznych systemie rachunku kosztów nie są
możliwe do ustalenia,
 budżetowanie kosztów, a zatem sporządzanie planu kosztów na przyszłe okresy
rozliczeniowe.
Rozważania, przeprowadzone w ostatniej części rozdziału 5 rozprawy, potwierdziły
prawdziwość przyjętej tezy badawczej. Dokonana w tej części pracy ocena przydatności
opracowanego modelu rachunku kosztów, wykorzystującego wszystkie elementy rachunku
kosztów działań wykazała, iż zbiór informacji o poziomie i strukturze ponoszonych przez
uczelnie publiczne kosztów, wygenerowany w związku z implementacją tego modelu, jest
zdecydowanie większy od informacji pozyskiwanych z tradycyjnego systemu rachunku
kosztów. Odzwierciedla on związki przyczynowo – skutkowe między zasobami materialnymi
i niematerialnymi posiadanymi przez uczelnię, a wielkością ich zużycia na potrzeby realizacji
procesów i działań w różnych sferach działalności uczelni, w tym w działalności
dydaktycznej. Procesowe ujęcie działalności uczelni dla identyfikacji przyczyn powstawania
kosztów stwarza większe możliwości do bardziej efektywnego zarządzania kosztami tych
podmiotów.
Zaproponowane w rozdziale 5 rozprawy szczegółowe rozwiązania w zakresie
wdrożenia rachunku kosztów działań w uczelni publicznej oraz studium przypadku
pozytywnie zweryfikowały wszystkie trzy hipotezy badawcze, dotyczące:
 możliwości wdrożenia w publicznych szkołach wyższych rachunku kosztów działań,
 możliwości identyfikacji w tych podmiotach procesów i działań oraz określenia dla
nich odpowiednich pul kosztów,
 konieczności wprowadzenia zmian proceduralnych we wszystkich elementach
rachunku kosztów uczelni publicznych, tj. w zakresie ewidencji, rozliczania
i kalkulacji kosztów jednostkowych.
Reasumując, wdrożenie w publicznych szkołach wyższych w Polsce takiego systemu
rachunku kosztów, którego koncepcja i struktura oparte są na rachunku kosztów działań,
stworzy podstawy do bardziej efektywnego zarządzania kosztami tej części sektora
publicznego.
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6. Materiały źródłowe, bibliografia – wybrane pozycje
Materiały źródłowe, które wykorzystano w rozprawie dla weryfikacji prawdziwości
przyjętej tezy badawczej, sformułowanych hipotez badawczych oraz realizacji głównego celu
pracy, obejmują zarówno polską, jak i obcojęzyczną literaturę ekonomiczną, poruszającą
problematykę: istoty, zakresu i roli sektora publicznego w gospodarkach rynkowych,
teoretycznych i praktycznych aspektów rachunku kosztów, nowoczesnych systemów
rachunku kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku kosztów działań. Są to
zarówno opracowania zwarte, jak i artykuły zamieszczone w krajowym i zagranicznym
czasopiśmiennictwie naukowym. Kolejną grupę materiałów źródłowych stanowią różnego
rodzaju sprawozdania, opracowania i raporty, przygotowywane na zlecenie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów, Komisji Europejskiej oraz uczelni
publicznych. Materiały te prezentują wyniki badań prowadzonych – między innymi – przez
instytuty i ośrodki badawcze, instytucje publiczne i inne ośrodki europejskie, odnoszące się
do diagnozy stanu polskiego sektora publicznego oraz sektora szkolnictwa wyższego. Swym
zakresem obejmują one zarówno ogólne, jak i szczegółowe zagadnienia, związane z tematyką
rozprawy. W pracy wykorzystano także wyniki autorskich badań ankietowych dotyczących
oceny użyteczności obowiązującego systemu rachunku kosztów uczelni publicznych dla
potrzeb zarządzania kosztami tych jednostek. Niezmiernie istotne były także akty prawne
(ustawy i rozporządzenia), dotyczące szkolnictwa wyższego, rachunkowości i gospodarki
finansowej

tych

podmiotów.

Pełny

wykaz

literatury

i

materiałów

źródłowych,

wykorzystanych w rozprawie obejmuje 376 pozycji, poniżej natomiast przedstawione zostały
wybrane z nich.
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