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1. Wstęp

Kategoria kosztów stałych niewykorzystanych zdolności produkcyjnych jest ściśle 
związana z bilansową wyceną zapasu produktów (wyceną na poziomie kosztu wy-
tworzenia), lecz jej treść ekonomiczna, wynikająca głównie z procedur jej pomiaru, 
kryje w sobie również duży potencjał informacji o charakterze zarządczym. Jed-
nym z warunków tworzenia wiarygodnych informacji do celów zarządczych przy 
stosowaniu przez przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i budowlano-montażowe 
zasad sprawozdawczego rachunku kosztów jest ustalanie kosztów stałych niewyko-
rzystanych normalnych zdolności produkcyjnych [Szydełko 2013, s. 135].

Celem artykułu jest prezentacja bilansowych zasad oraz praktycznych metod 
pomiaru i eliminacji z kosztu wytworzenia kosztów stałych niewykorzystanych 
normalnych zdolności produkcyjnych pod kątem wykorzystania informacji z tego 
obszaru rachunku kosztów we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem. Zało-
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żony cel został osiągnięty z wykorzystaniem metod indukcji i dedukcji na podstawie 
studiów literatury krajowej, analizy regulacji w zakresie rachunkowości i doświad-
czeń praktyki.

2. Pojęcie i zakres kosztu wytworzenia

Zgodnie z art. 28 ust. 3 Ustawy o rachunkowości [Ustawa z 29 września 1994] za 
koszt wytworzenia produktu uznaje się koszty pozostające w bezpośrednim związku 
z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wy-
tworzeniem tego produktu. 

Prawo bilansowe w sposób enumeratywny wymienia katalog kosztów, które nie 
mogą wchodzić w zakres kategorii koszt wytworzenia, a tym samym nie dopuszcza 
do ich ewentualnego aktywowania w zapasie produktów, znajdującym się w jedno-
stce na dzień bilansowy. Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

1) będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat 
produkcyjnych;

2) ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do po-
staci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny;

3) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie 
tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji;

4) kosztów sprzedaży produktów.
Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym 

zostały poniesione.
Pomiar kosztu wytworzenia produktów, zwłaszcza w obszarze pośrednich kosz-

tów produkcji, w praktyce wielu przedsiębiorstw napotykał poważne trudności, 
dlatego też w sprawie ustalania kosztu wytworzenia do celów bilansowej wyceny 
zapasów produktów gotowych, półproduktów (półfabrykatów) i produktów w toku 
zajął stanowisko Komitet Standardów Rachunkowości, przyjmując uchwałę nr 1/07. 
Stanowisko to, mające charakter wskazówek i zaleceń zgodnych z Międzynarodo-
wymi Standardami Rachunkowości, dotyczy w szczególności sposobu kalkulacji 
i ujęcia kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych [Uchwała nr 1/07].

Uwzględniając wskazówki Komitetu Standardów Rachunkowości, a także pro-
ponowane rozwiązania w fachowych poradnikach dla praktyków [Fedak 2013, s. 52, 
53] można przyjąć, że koszt wytworzenia produktu obejmuje:

1) koszty bezpośrednie;
2) racjonalnie i systematycznie przypisaną uzasadnioną część kosztów pośred-

nich produkcji, obejmującą:
• zmienne pośrednie koszty produkcji,
• stałe pośrednie koszty produkcji.

Koszty bezpośrednie obejmują przede wszystkim wartość zużytych materiałów 
bezpośrednich (surowców, półfabrykatów obcych, opakowań podstawowych) i wy-
nagrodzeń bezpośrednich wraz z pochodnymi oraz ewentualnie inne koszty pozo-
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stające w bezpośrednim związku z danym produktem (przykładowo wartość zużytej 
energii, paliw i narzędzi specjalnych, jeśli zgodnie z przyjętymi przez jednostkę za-
sadami sprawozdawczego rachunku kosztów następuje ich bezpośrednie powiązanie 
z jednostką produktu). Koszty te odnosi się do każdej jednostki produkcji na pod-
stawie danych pochodzących z dokumentów pierwotnych, dotyczących wykorzysta-
nia bezpośredniego czasu pracy pracowników i udokumentowanego rzeczywistego 
zużycia innych zasobów.

Uzasadniona część kosztów pośrednich produkcji to koszty pośrednie produkcyj-
ne, dotyczące wytworzonej produkcji, poniesione na miejscach wytwarzania (wydzia-
ły, place budów), w części odpowiadającej poziomowi tych kosztów przy normalnym 
wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Obejmuje ona swym zakresem:
• zmienne pośrednie koszty produkcji,
• część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi 

tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Zmienne pośrednie koszty produkcji to koszty produkcji poniesione w okresie 

wytwarzania produktu, które zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji lub 
wraz ze zmianą innych właściwych czynników (przykładowo liczby godzin pra-
cy maszyn i urządzeń produkcyjnych, liczby wykonanych zleceń produkcyjnych). 
Zmienne pośrednie koszty produkcji odnoszone są w całości do kosztu wytworzenia 
produktów (niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych w da-
nym okresie).

Stałe pośrednie koszty produkcji to koszty poniesione w okresie wytwarzania 
produktów w wysokości niezależnej od wielkości produkcji ewentualnie innych 
czynników. Są one pochodną długookresowego zaangażowania przez jednostkę za-
sobów majątkowych oraz długookresowego zatrudniania pracowników. Określa się 
je również kosztami utrzymania zdolności produkcyjnej w pogotowiu produkcyj-
nym lub kosztami utrzymania potencjału produkcyjnego.

Stałe pośrednie koszty produkcji rozlicza się do każdej jednostki produkcji 
w części odpowiadającej poziomowi tych kosztów, obliczonemu na jednostkę pro-
dukcji, przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych – jest to uzasad-
niona część stałych pośrednich kosztów produkcji, stanowiąca element składowy 
kosztu wytworzenia. Nadwyżka nierozliczonych na produkty stałych pośrednich 
kosztów produkcji to koszty stałe niewykorzystanych, normalnych (dla danego 
okresu) zdolności produkcyjnych, odnoszona jest w całości w koszty okresu.

3. Pomiar kosztów stałych niewykorzystanych normalnych 
zdolności produkcyjnych

Warunkiem prawidłowego pomiaru kosztów stałych niewykorzystanych normalnych 
zdolności produkcyjnych, a w konsekwencji stworzenia możliwości prawidłowego 
ustalenia kosztu wytworzenia produktów, jest dostosowanie rozwiązań w sprawo- 
zdawczym rachunku kosztów do indywidualnych potrzeb jednostki. Rozwiązania te, 
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uwzględniające specyfikę organizacji produkcji, jej charakter i przebieg procesów wy-
twórczych, powinny być zawarte w przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości.

Wskazane jest, by w celu ustalenia kosztów stałych niewykorzystanych normal-
nych zdolności produkcyjnych, jednostka opracowała procedurę ich pomiaru, która 
powinna obejmować następujące etapy [Uchwała nr 1/07]:

1) określenie poziomu szczegółowości pomiaru niewykorzystanych zdolności 
produkcyjnych,

2) wybór jednostek pomiaru wielkości potencjału wytwórczego,
3) określenie normalnego poziomu zdolności produkcyjnych,
4) ustalenie stawki (stawek) kosztów normalnego wykorzystania zdolności pro-

dukcyjnych dla przyjętej jednostki pomiaru,
5) ustalenie rzeczywistego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych 

i ewentualnie poziomu zdolności niewykorzystanych,
6) ustalenie kosztów niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych.
Kluczowym dla określenia przez jednostkę poziomu szczegółowości pomiaru 

niewykorzystania zdolności produkcyjnych jest zdefiniowanie zdolności produkcyj-
nych i jednostek jej (ich) pomiaru. Przez zdolności produkcyjne rozumie się najczę-
ściej możliwość wytworzenia lub dostarczenia przez jednostkę lub jej części skła-
dowe (wydziały, linie technologiczne, stanowiska), przy założonych ilościach czasu 
pracy i wydajności dla maszyn, urządzeń oraz ludzi, określonej ilości produktów 
w danym okresie (roku, kwartale, miesiącu, dniu, zmianie) [Fedak 2008, s. 174].

Pomiar wielkości wykorzystanego i niewykorzystanego potencjału wytwórcze-
go może odbywać się na poziomach całego przedsiębiorstwa, jednostek organiza-
cyjnych przedsiębiorstwa (wyodrębnione zakłady, wydziały), liniach produkcyjnych 
w ramach poszczególnych wydziałów, stanowisk roboczych w ramach poszczegól-
nych linii lub wydziałów, pojedynczych zasobów (maszyn, ludzi, pomieszczeń).

Jako zasadnicze jednostki pomiaru potencjału wytwórczego należy stosować 
wielkość produkcji wyrażoną w jednostkach naturalnych lub przeliczeniowych 
(umownych) oraz liczbę godzin pracy pracowników (roboczogodziny) lub maszyn 
i urządzeń (maszynogodziny). Dopuszczalne jest również posługiwanie się inny-
mi jednostkami (metrami kwadratowymi powierzchni produkcyjnych, metrami 
sześciennymi kubatury pomieszczeń, liczbą wykonywanych operacji).W praktyce 
można spotkać również pomiar zdolności produkcyjnych za pomocą wartości wy-
tworzonej lub sprzedanej produkcji, lecz nie jest to sposób zalecany.

Jednostki pomiaru w dużej mierze zależą od zróżnicowania asortymentu pro-
duktów. W wypadku produkcji jednorodnej stosuje się pomiar ilościowy na pozio-
mie całego przedsiębiorstwa. Jeśli występują różnorodne produkty, wskazany jest 
pomiar ilościowy na poziomie wydziałów z miarami umownymi, przeliczeniowymi. 
W wypadku wytwarzania zupełnie różnych produktów najlepsze efekty pozwala 
uzyskać pomiar za pomocą czasu pracy maszyn i/lub ludzi.

W kolejnym etapie następuje określenie normalnego poziomu zdolności produk-
cyjnych, za który ustawa o rachunkowości uznaje przeciętną, zgodną z oczekiwania-
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mi w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, 
przy uwzględnieniu planowych remontów. Bardziej precyzyjne określenie normal-
nego poziomu zdolności produkcyjnych zaprezentowane jest w stanowisku KSR, 
wedle którego za normalny poziom zdolności produkcyjnych uważa się zdolności 
produkcyjne wynikające ze zdolności wytwórczych (potencjału wytwórczego) ma-
szyn i urządzeń (jest to określane jako techniczny lub teoretyczny poziom zdolności 
produkcyjnych) oraz z planowanych efektywnych warunków techniczno-organiza-
cyjnych produkcji, uwzględniających liczbę zmian pracy oraz wydajność maszyn 
i urządzeń, pomniejszone o utratę zdolności produkcyjnych na skutek dokonywania 
ulepszeń, remontów i konserwacji maszyn, z uwzględnieniem dni wolnych od pra-
cy, sezonowych wahań produkcji i popytu (czynniki te powodują straty zdolności 
produkcyjnych). Normalny poziom zdolności produkcyjnych jest to więc różnica 
między technicznym poziomem zdolności produkcyjnych a wielkością zakładanych 
strat zdolności produkcyjnej.

Trzy pierwsze etapy, dotyczące zdolności produkcyjnych, powinny być realizo-
wane przez pracowników inżynieryjno-technicznych. Jest to ustalane jednorazowo, 
zazwyczaj raz na rok lub nawet raz na kilka lat – wówczas wskazana jest okresowa 
(coroczna) weryfikacja.

Ustalenie stawki kosztów normalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych 
dla jednostki pomiaru następuje poprzez podzielenie kosztów utrzymania normal-
nych zdolności produkcyjnych (stałych pośrednich kosztów produkcji) przez nor-
malny poziom zdolności produkcyjnych, co prezentuje wzór:

𝐾𝐾𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐾𝐾𝑠𝑠
𝑀𝑀

,

 gdzie: Kjp – koszt jednostki pomiaru,
Ks – planowane koszty stałe,
M – normalny poziom zdolności produkcyjnych.

Wymaga to wyodrębnienia stałych pośrednich kosztów produkcji z ogółu kosz-
tów pośrednich produkcji, co można uzyskać, stosując metodę księgową, metody 
statystyczne (regresji liniowej, punktów krańcowych) lub wykorzystując podział za-
sobów na elastyczne i zaangażowane. Wielkość stałych pośrednich kosztów produk-
cji, wykorzystywana do wyliczenia stawki, powinna być ustalona w trybie ex ante. 
Jest to najczęściej wielkość planowana1, pochodząca wprost z budżetu lub możliwa 
do ustalenia na podstawie wielkości zawartych w budżecie.

W kolejnym etapie następuje ustalanie rzeczywistego poziomu wykorzystania 
zdolności produkcyjnych na podstawie wiarygodnej dokumentacji oraz ewidencji 
dostosowanych do sposobu pomiaru tych zdolności. Wskazane jest, by pomiar wy-

1 Stosowanie przez jednostkę rachunku kosztów normalnych lub rachunku kosztów standardo-
wych ułatwia ustalanie tej wielkości [Warowny, Świderska 2008, s. 83–86].
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korzystania zdolności produkcyjnych stanowił integralną część systemu sterowania 
produkcją – znacznie obniża to koszty obsługi rachunku kosztów w tym obszarze.

W ostatnim etapie ustala się ewentualne koszty stałe niewykorzystanych nor-
malnych zdolności produkcyjnych. W tej procedurze dokonuje się tego za pomocą 
wzoru:

𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = (𝑀𝑀 − 𝑋𝑋) ∗  𝐾𝐾𝑗𝑗𝑛𝑛 ,

gdzie: Knzp – koszty stałe niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych,
X     – rzeczywisty poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Koszty stałe niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych wystąpią 
w sytuacji, gdy rzeczywiste wykorzystanie zdolności produkcyjnych będzie mniej-
sze od normalnego.

4. Eliminacja kosztów stałych niewykorzystanych normalnych 
zdolności produkcyjnych

Koszty stałe niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych nie mogą 
być odniesione w koszty wytworzenia produktów, lecz jako koszty okresu zmniej-
szają wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. 

Jednostka może ustalać, a w konsekwencji również eliminować, koszty stałe 
niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych:
• bieżąco,
• okresowo.
Bieżący pomiar kosztów stałych niewykorzystanych zdolności produkcyjnych do-
konywany jest w trakcie roku, zazwyczaj po zakończeniu poszczególnych miesięcy. 
Pomiar umożliwia również bieżącą eliminację kosztów stałych niewykorzystanych 
normalnych zdolności produkcyjnych z kosztów pośrednich produkcji. 

W praktyce zaleca się zastosowanie w tym zakresie dwóch rozwiązań [Fedak 
2008, s. 177–179]:

1) stosowania planowanego kosztu wytworzenia w obrocie wyrobami gotowymi,
2) stosowania planowanych (stabilizowanych) narzutów lub stawek kosztów 

wydziałowych.
Stosując rozwiązanie pierwsze do wyceny bieżącej obrotu i stanów wyrobów 

gotowych, należy zastosować planowany koszt wytworzenia, obejmujący planowa-
ne koszty bezpośrednie, planowane koszty wydziałowe zmienne i planowane kosz-
ty wydziałowe stałe w wysokości uwzględniającej tylko normalne wykorzystanie 
zdolności produkcyjnych. Rozliczenie kosztów wytworzenia produktów wydanych 
z produkcji (kosztów rzeczywistych) i przyjętych do magazynu (kosztów planowa-
nych) w danym miesiącu skutkuje powstaniem odchylenia, które należy w całości 
odnieść na koszt sprzedanych produktów. Skutkiem tego jest pewność, że wszelkie 
odchylenia, w tym również spowodowane różnym stopniem wykorzystania zdolno-
ści produkcyjnych (z reguły niższym od normalnego), korygują koszty okresu.
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To rozwiązanie wymaga jednak dokonywania korekt w sytuacji, gdy zapas pro-
duktów na koniec okresu (miesiąca, roku) jest znaczny, a wysokość odchyleń istot-
na. Korekty mogą polegać na dokonaniu w księgach rachunkowych zapisu korygu-
jącego kwotę odchylenia odniesionego uprzednio w koszt sprzedanych produktów 
w wysokości sumy odchyleń dotyczących kosztów bezpośrednich i kosztów wy-
działowych zmiennych, zawartych w koszcie wytworzenia zapasu produktów. Istot-
nym mankamentem tej metody dokonywania korekt jest przeprowadzanie żmud-
nych analiz dotyczących ustalenia kwot odchyleń podlegających korekcie.

Innym rozwiązaniem w sytuacji pojawiania się w trakcie roku istotnych odchy-
leń jest weryfikacja planowanych kosztów wytworzenia produktów w celu zmniej-
szenia odchyleń. Wiąże się to z przeszacowaniem stanu zapasów produktów na 
dzień wejścia w życie nowych kosztów planowanych [Szydełko 2004, s. 77]. Skutki 
tego przeszacowania korygują na dzień przeszacowania wartość zapasu produktów 
i koszt sprzedanych produktów.

Przystąpienie do eliminacji kosztów stałych niewykorzystanych zdolności pro-
dukcyjnych na etapie rozliczania kosztów wydziałowych (stosowanie planowanych 
narzutów lub stawek kosztów wydziałowych) zalecane jest przez MSR i propono-
wane w stanowisku zajętym przez Komitet Standardów Rachunkowości. Istota tego 
rozwiązania sprowadza się do:

1) uwzględniania w ramach rocznych budżetów preliminarzy kosztów wydzia-
łowych z podziałem na koszty zmienne i stałe (dla poszczególnych wydziałów lub 
mniejszych od nich jednostek);

2) określania planowanego na dany rok poziomu wykorzystania zdolności pro-
dukcyjnych i porównania go z poziomem uznanym za normalny – w sytuacji, gdy 
planowany poziom jest niższy, następuje na etapie planowania ustalenie i wyłącze-
nie z dalszych obliczeń części kosztów stałych dotyczących niewykorzystanych nor-
malnych zdolności produkcyjnych;

3) ustalenia planowanego narzutu (z uwzględnieniem przyjętego do rozliczeń 
klucza poddziałowego) lub planowanej stawki kosztów wydziałowych na jedną rze-
czywistą lub zadaną godzinę pracy maszyny lub pracownika, które umożliwiają, 
przy wykorzystaniu bieżącej informacji o wielkości wykonanej produkcji lub infor-
macji o wykorzystanym czasie pracy, bieżące naliczanie (na zasadzie zarachowania) 
kosztów wydziałowych na produkty;

4) ustalenia rzeczywistych kosztów wydziałowych w przekrojach zgodnych 
z układem preliminarza tych kosztów;

5) przeksięgowania dodatniej2 różnicy między rzeczywistymi kosztami wydzia-
łowymi danego okresu a rozliczonymi na produkty za pomocą planowanych na-

2 Z reguły koszty rzeczywiste są wyższe niż planowane. W sytuacji odwrotnej, gdy faktyczne 
wykorzystanie zdolności produkcyjnych byłoby wyższe niż założone w budżecie, należy odpowiednio 
dokonać korekty kosztu sprzedanych produktów i rozliczonych na zasadzie zarachowania kosztów 
wydziałowych.
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rzutów lub stawek kosztami wydziałowymi w tym okresie, w koszt sprzedanych 
produktów3.

O ile rozwiązanie pierwsze pozwala na bieżąco ustalać prawidłowy koszt wy-
tworzenia dla produktów gotowych, o tyle rozwiązanie drugie daje możliwość jego 
ustalania dla produktów gotowych i produkcji niezakończonej.

Dokonywany okresowo, nie później niż na dzień bilansowy, pomiar kosztów sta-
łych niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, sprowadza się do ustalenia wiel-
kości tych kosztów, zawartych we wstępnie ustalonym koszcie wytworzenia zapasu 
produktów. Oznacza to, że jeśli w trakcie roku obrotowego jednostka posługuje się 
kosztem wytworzenia, to jest to koszt zawierający w sobie ewentualne koszty stałe 
niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych.

Stosowanie tego rozwiązania pozwala jedynie na spełnienie wymogu właści-
wej wyceny zapasu produktów na dzień bilansowy. Oszacowane na dzień bilanso-
wy koszty stałe niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych, zgodnie 
z procedurą przyjętą przez jednostkę w polityce rachunkowości, obciążają koszt 
sprzedanych produktów danego roku obrotowego, korygując w przypadku zapasów 
produktów gotowych poprzez odchylenia wartość bieżącą tego zapasu do wartości 
bilansowej oraz korygując bezpośrednio (zmniejszając) wartość zapasu produkcji 
niezakończonej.

5. Zakończenie

W procedurach sporządzanych na podstawie prawa bilansowego, dotyczących usta-
lania kosztów stałych niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych, 
wykorzystuje się w dużej mierze wielkości będące kategoriami rachunkowości za-
rządczej i controllingu.

Posługiwanie się kosztami zmiennymi i kosztami stałymi w obrębie pośrednich 
kosztów wytwarzania produkcji w ujęciu budżetowym i rzeczywistym, ścisłe powią-
zanie wydziałowych kosztów stałych z poziomem wykorzystania zdolności produk-
cyjnych, ujawnianie w księgach rachunkowych kosztów stałych niewykorzystanych 
normalnych zdolności produkcyjnych w formie odchyleń – to zasadnicze argumenty 
przemawiające za traktowaniem kategorii kosztów stałych niewykorzystanych nor-
malnych zdolności produkcyjnych również jako kategorii zarządczej.

Ustalanie tych kosztów uruchamia zapotrzebowanie ze strony służb finansowo-
-księgowych na informacje o charakterze techniczno-organizacyjnym, co wyzwala 
dążenie do ścisłej współpracy księgowych ze służbami technicznymi i controllingu.

Przydatność tej kategorii w zarządzaniu jest największa w sytuacji, gdy jednost-
ka dokonuje jej pomiaru i eliminacji bieżąco, stosując planowane (stabilizowane) 
narzuty lub stawki przy rozliczaniu wydziałowych kosztów zmiennych i stałych.

3 W praktyce różnice te mogą być księgowane również w koszty ogólnego zarządu lub pozostałe 
koszty operacyjne [Gierusz 2005, s. 482; Szydełko 2010, s. 69].
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FIXED COSTS OF UNUSED NORMAL CAPACITY PRODUCTION 
AS A CATEGORY OF MANAGEMENT

Summary: The article presents methods of measurement and elimination of fixed costs of 
usused normal capacity production which occur in the balance sheet valuation of inventory 
products. The measurement of these costs results from the regulation of the financial account-
ing law and is linked to the establishment of manufacturing costs, but the economic content 
of these costs and procedures for determinig their size contains a number of concepts that 
are of interest to management accounting and controlling. It mainly concerns the division of 
indirect costs on variable and fixed, using budgeting and in further consequence on variation 
measuring.

Keywords: manufacturing cost, fixed costs, capacity production, balance sheet valuation.


