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Rachunek kosztów dla inżynierów  

Koszty stałe, marża, centrum zysku, próg 
rentowności ... te pojęcia są częścią codziennego 
życia w firmach. Nic dziwnego, bo to właśnie na nich 
opiera się wiele ważnych decyzji np.: 

• w jakiej cenie mogę oferować swój produkt? Czy 
osiągnę dzięki niej dodatnią marżę? 

• jakie są rzeczywiste koszty mojego projektu? 
• dlaczego mój dział obciążany jest alokowanymi 

kosztami, których nie spowodowałem? 
• jak utrzymać koszty w ryzach? 
• czy powinniśmy zainwestować w produkt, 

maszynę, reklamę ...? 
• czy osiągniemy próg rentowności? 

Odpowiedzi na te pytania uzyskasz podczas naszego 
szkolenia.   
 
Szkolenia i egzaminy EBC*L są oferowane wyłącznie 
przez akredytowanych dostawców szkoleń. 
 
UCZESTNICY 
• Wszystkie osoby, które nie ukończyły studiów 

ekonomicznych / biznesowych 
• Pracownicy księgowości, controllingu, 

sprzedaży, zakupów, rad zakładowych itp.  
• Kierownicy działów, centrów kosztów i centrów 

zysków  
• Kierownicy, kierownicy projektów (w tym 

technicy), osoby przewidziane na stanowiska 
kierownicze 

• Asystenci kierownictwa i szefów działów. 

 

 

Zapraszam 
Beata Nowaczyk 
 
 
 

PROGRAM 
I. BLOK  
 
 
 
Rachunek kosztów i inwestycji (3 dni / 24h)  

• Podstawy decyzji ekonomicznych 

• Polityka cenowa 

• Marża pokrycia 

• Rachunek miejsc powstawania kosztów 

• Kalkulacja doliczeniowa 

• Rachunkowość centrum zysku 

• Rachunek inwestycyjny 

• Case study 
 
II. BLOK  
Alternatywne metody rachunku kosztów  (3 dni / 
24h)  

• Procesy w przedsiębiorstwie 

• Rachunek kosztów działań 

• Rachunek kosztów przerobu 
 
EGZAMIN 
Egzamin przeprowadzany jest online w terminie 
uzgodnionym przez zdającego z EBC*L International 
w Wiedniu. Egzamin obejmuje zagadnienia I. bloku 
 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 
Materiały, w tym wielokrotnie nagradzany program 
e-learningowy "Easy Business" zapewniają łatwą 
i zabawną naukę rachunku kosztów. 
 
CERTYFIKAT 
Po zdaniu egzaminu otrzymasz europejski certyfikat 
EBC*L. 
 
CZAS TRWANIA 
Praca własna (kurs online Easy Business): 12-24h  
Zajęcia stacjonarne: 48h 
Przygotowanie online do egzaminu: 1 dzień / 8h 
 
LOKALIZACJA 
61-612 Poznań ul. Rubież 46/C5; sala 112 
 

TERMINY I CENY  

Cena za szkolenie: 3520 PLN netto/osobę 

Blok 
1.Termin 2023 2.Termin 2023 3.Termin 2023 4.Termin 2023 

RKO.POZ.38P RKO.POZ.39P RKO.POZ.40P RKO.POZ.41P 

I 06-08.03.2023 15-17.05.2023 02-04.10.2023 04-06.12.2023 

II 27-29.03.2023 05-07.06.2023 23-25.10.2023 18-20.12.2023 

 


