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RODZAJE I OCENA KOSZTÓW STANOWISKOWYCH  

OBSZARU ZAOPATRZENIA 

 

Artykuł dotyczy problematyki kosztów stanowiskowych z obszaru zaopatrzenia. Porusza wagę znajomości i identyfikacji tej 

grupy kosztów w przedsiębiorstwie. Pokazuje ich systemowe ujęcie z podziałem na koszty rzeczowe i osobowe. Przedstawia 

również przykłady mierników i wskaźników służących ocenie kosztów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. 

 

WSTĘP 

W każdym przedsiębiorstwie niezmiernie ważna jest realizacja 
funkcji zaopatrzenia. Obejmuje ona analizę źródeł zakupu, określe-
nie zarówno optymalnej wielkości zamówienia w oparciu o informa-
cje o planowanym popycie, jak również jego wartości, dbanie o 
właściwą jakość dostaw oraz opracowanie, przekazanie umów i ich 
realizację [2, s.77]. Wykonywanie ogółu zadań związanych z funkcją 
zaopatrzenia może być różnie zorganizowane w poszczególnych 
typach przedsiębiorstw. Podział samego działu zaopatrzenia w 
zależności od rozmiarów przedsiębiorstwa oraz samych tych działań 
może podlegać podziałowi. Podział taki może polegać na wyodręb-
nieniu poszczególnych stanowisk obejmujących przypisane im 
grupy zadań. Przykładem może być wyodrębnienie stanowiska 
zajmującego się tylko zamawianiem i dostawą zapasów, bądź usta-
laniem wielkości zamówienia, czy też obsługą i kontrolą dostaw i 
współpracą z działem magazynu i transportu. Zakres działań wyko-
nywanych na stanowiskach zaopatrzeniowych kształtuje wielkość 
generowanych przez nie kosztów, które z kolei wpływają na wyniki 
całego przedsiębiorstwa. Stąd istotne jest możliwie najdokładniejsze 
wyodrębnienie kosztów [4, s.94 -95]. Jest ono bowiem podstawą 
prowadzenia w sposób prawidłowy i właściwy całego rachunku 
kosztów logistyki. Wdrożenie w przedsiębiorstwie rachunku kosztów 
z obszaru całej logistyki wymaga więc wyszczególnienia funkcji 
logistycznych oraz przypisanie im czynności kosztotwórczych.  

Celem artykułu jest wyszczególnienie i opisanie kosztów gene-
rowanych w obszarze stanowiska zaopatrzeniowego oraz wskaza-
nie narzędzi oceny ich poziomu. 

1. KOSZTY RZECZOWE STANOWISKA  
ZAOPATRZENIOWEGO  

Koszty rzeczowe związane ze stanowiskiem zaopatrzenia w 
przedsiębiorstwie obejmują ogół kosztów związanych z wykorzysty-
wanymi aktywami. Będą to koszty ich zużycia, czy też koszty ich 
wykorzystywania przy realizacji zadań zaopatrzenia. Szczegółowo 
wykaz kosztów z tego obszaru przedstawiono w tabeli 1. Przedsta-
wione w tabeli koszty pogrupowano zgodnie z układem rodzajowym 
kosztów. Zgodnie z nim koszty grupowane są w każdym przedsię-
biorstwie, z tym że ich podział może być różny. Przedstawione 
przykłady kosztów nie stanowią zamkniętego wachlarza kosztów, 
bowiem ich różnorodność zależy od rozmiarów podejmowanych 
działań w celu realizacji funkcji zaopatrzenia w różnych typach 
przedsiębiorstw. 

Tab.1. Koszty rzeczowe stanowiska zaopatrzenia 
Treść Przykłady  Rodzaj kosztu 

Koszty wykorzystywanych 
własnych budynków, 

urządzeń oraz wartości 
niematerialnych i prawnych 

Budynek działu  
zaopatrzenia, 

komputery, drukarki, ksero, 
telefony, meble, oprogra-

mowanie 

Amortyzacja środków 
trwałych oraz wartości 

niematerialnych  
i prawnych 

Koszty wykorzystywanych 
materiałów biurowych oraz 

innych 

Papier biurowy, zużycie 
wody, środków czystości, 

zużyte tusze, tonery, 
materiały biurowe, zakupio-
ne materiały informacyjne o 
ofercie o rynku dostawców 

w formie książkowej 

Zużycie materiałów 

Koszty wykorzystywanej 
energii elektrycznej oraz 

cieplnej 

Oświetlenie, ogrzewanie, 
energia wykorzystywane do 
obsługi zespołów kompute-

rowych 

Zużycie energii 

Koszty wykorzystywanych 
urządzeń, obcych pomiesz-

czeń, jak również świad-
czone usługi przez obce 

firmy 

Czynsz za wynajem, rata Z 
tytułu leasingu operacyjne-
go od wykorzystywanych 

przez zaopatrzenie środków 
transportu, naprawy sprzętu 

komputerowego, koszty 
wynikające z rozmów 

telefonicznych prowadzo-
nych w celu pozyskania 

informacji o dostawcy i jego 
ofercie 

Usługi obce 

Podatki i opłaty o charakte-
rze kosztowym związane z 
wykorzystywanymi własny-

mi środkami trwałymi 

Podatek od nieruchomości 
w przypadku własnych 

budynków działu zaopatrze-
nia, podatek od środków 

transportu 

Podatki i opłaty 

Koszty dotyczące ubezpie-
czeń majątkowych 

Ubezpieczenie pomiesz-
czeń działu zaopatrzenia, 
ubezpieczenie środków 

transportu 

Pozostałe koszty 

2. KOSZTY OSOBOWE STANOWISKA ZAOPATRZE-
NIOWEGO  

Kolejną grupą kosztów generowanych przez stanowisko zaopa-
trzenia są koszty osobowe. Koszty osobowe będą obejmować 
koszty pracy pracowników zajmujących się zadaniami z obszaru 
zaopatrzenia. Należy uwzględnić tu przede wszystkim dwa podsta-
wowe elementy kosztów. Mianowicie będą to koszty wynagrodzenia 
brutto pracowników, oraz ubezpieczenia od wynagrodzeń płacone 
przez pracodawcę (tabela 2). 
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Tab. 2. Podstawowe koszty zatrudnienia pracownika 
Koszty  z tytułu zatrudnienia pracownika 

Wynagrodzenie brutto 

Składki ZUS od wynagrodzeń  

Składki od wynagrodzeń opłacane przez pracodawcę 

Tytuł ubezpieczenia Wysokość oprocentowania (%) 

Ubezpieczenie społeczne:  

     emerytalne 9,76 

     rentowe 6,50 

    wypadkowe 1,80 (nie więcej niż  
9 ubezpieczonych) 

Fundusz Pracy 2,45 

Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pra-
cowniczych 

0,10 

Razem 20,61 

 
Pozostałe koszty, które związane są z zatrudnieniem pracow-

ników to wydatki na bezpieczeństwo i higienę pracy, działalność 
socjalno - bytową, doskonalenie personelu (np. szkolenia pracowni-
ków, które mogą dotyczyć oprogramowania z obszaru zaopatrze-
nia), nagrody i odszkodowania, wynagrodzenia chorobowe.  

W przypadku pracowników z działu zaopatrzenia występować 
będą również koszty dotyczące podróży służbowych. Mogą one 
dotyczyć osobistej wizyty pracowników w siedzibie dostawcy w celu 
pozyskania informacji o jego ofercie lub udziału w targach i konfe-
rencjach branżowych w celu uzyskania informacji o dostawcach. 

Kolejna grupa kosztów, która może mieć miejsce przy zatrud-
nieniu pracownika na umowę o pracę to koszty związane z dojaz-
dem pracowników do pracy. Z zatrudnieniem pracowników mogą 
też wiązać się koszty dotyczące utrzymywaniem zakładowych hote-
li, stołówek, przedszkoli, domów wczasowych, świetlic, organizowa-
niem przez firmę opieki lekarskiej itp.  

3. NARZĘDZIA OCENY POZIOMU KOSZTÓW STANOWI-
SKOWYCH W ZAOPATRZENIU  

Oceny wyników funkcjonowania stanowiska zaopatrzenia moż-
na dokonać za pomocą systemu wskaźników [3, s. 91]. Każde 
przedsiębiorstwo musi jednak samo dokonać wyboru właściwych 
dla niego sytemu wskaźników i mierników oraz dokonać jego opra-
cowania. Właściwy dobór mierników i wskaźników powinien dać 
możliwość przede wszystkim trafnej i szybkiej oceny kosztowej 
stanowiska zaopatrzeniowego. Koszty generowane przez to stano-
wisko, a wynikające ze zużycia aktywów, pracy pracowników, usług 
świadczonych przez innych kontrahentów, czy też z zamrożonego 
kapitału w zapasach lub jego braku, bądź starzenia się, wpływają na 
kształtowanie się wyniku finansowego całego przedsiębiorstwa [4, s. 
50]. Przy opracowywaniu systemu wskaźników szczególną uwagę 
należałoby zwrócić na poziom obsługi dostaw, na który składają się: 
czas dostawy, jej niezawodność, gotowość i jakość dostawy oraz 
elastyczność [1, s. 66].  

Przykładowe wskaźniki i mierniki służące ocenie stanowiska 
zaopatrzeniowego przedstawiono w tabeli 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.3. Wybrane wskaźniki i mierniki oceny stanowiska w obszarze 
zaopatrzenia [opracowanie własne na podstawie 3] 

Mierniki produktywności 
i sprawności działania 

zaopatrzenia 

Mierniki ekonomiczne 
zaopatrzenia 

Wskaźniki jakości 

Liczba opracowanych 
zamówień w ciągu miesią-

ca 

Koszty opracowania zamó-
wienia 

Wartość i ilość błędnych 
dostaw 

Czas opracowania zamó-
wienia przypadająca na 

pracownika 

Koszty realizacji jednego 
zamówienia 

Wartość i ilość zwrotów 

Czas realizacji jednego 
zamówienia 

Koszty prac administracyj-
nych zaopatrzenia 

Wartość i ilość reklamacji 

Liczba zrealizowanych 
zamówień na miesiąc 

Koszty kwalifikacji poszcze-
gólnych dostawców 

Liczba dostaw niekom-
pletnych 

Liczba dostawców z 
uwzględnieniem warunków 

dostaw 
Kwota i struktura zakupów 

Liczba dostaw nietermi-
nowych 

Liczba pracowników działu 
zaopatrzenia 

Koszty zaopatrzenia na 
miesiąc 

Liczba dostaw złych 
jakościowo 

 
Przyjęty w przedsiębiorstwie system mierników i wskaźników 

powinien zapewnić ocenę rozmiarów funkcjonowania zaopatrzenia 
przede wszystkim od strony wielkości kosztowych, ale również 
ilościowych [3, s. 92 -94]. Przedstawione w tabeli 3 mierniki i 
wskaźniki dają możliwość analizy rozdrobnienia rynku zaopatrzenia 
i zamówień, jak i sprawności i wydajności służb zaopatrzenia. Prze-
de wszystkim istotną rolę dla wyników całego przedsiębiorstwa 
odgrywają wskaźniki kosztowe z obszaru zaopatrzenia. Pozwalają 
one na wprowadzenie planowania kosztów, ustalania dla nich nor-
matywów, zaobserwowania trendów i ich analizy, czy też podejmo-
wania działań mających na celu ich redukcję.  

PODSUMOWANIE 

Właściwe zarządzanie zaopatrzeniem jest niezmiernie istotne 
w każdym przedsiębiorstwie. Nie tylko ze względu na prawidłowe 
wypełnienie podstawowego zadania zaopatrzenia jakim jest zabez-
pieczenie czasowo-przestrzennej dostępności pozycji zapasu w 
momencie jego zapotrzebowania zgodnie z opracowanym planem 
[3, s. 95], ale również ze względu na koszty przez nie generowane. 
Możliwie najdokładniejsza identyfikacja pozycji kosztowych daje 
możliwość szerokiej i wielopoziomowej ich analizy, a tym samych 
ich monitorowania i kontroli. „Im bardziej kompleksowe, a zarazem 
szczegółowe, jest rozpoznanie poziomu i struktury kosztów oraz z 
nakładów ponoszonych w związku z realizacją funkcji i procesów 
logistycznych, tym łatwiej można uzyskać szerszą i bardziej ade-
kwatną podstawę prawidłowego rachunku efektywności logistyki 
oraz sposobu jej podnoszenia” [4, s. 46].  
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The types and assessment tools of costs of work places in 
supply area 

The paper refers to issues of work places costs in supply 

area. It stresses the importance of knowledge and identifica-

tion of this costs group in the enterprise. The paper shows 

their recognition of the spleen with the division on material 

and personnel costs. Also presents examples of metrics and 

indices for supply costs assessing in the enterprise.  
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