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WYKORZYSTANIE KONCEPCJI TIME-DRIVEN  
ACTIVITY BASED COSTING W STEROWANIU 

KOSZTAMI PROCESU ZAOPATRZENIA 
 
Streszczenie: Artykuł stanowi przyczynek do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakre-
sie wykorzystania nowoczesnych narzędzi optymalizacyjnych w sferze logistyki przedsię-
biorstw. Podstawowym jego celem jest przedstawienie możliwości wykorzystania rachun-
ku TDABC (Time-Driven Activity Based Costing – rachunek kosztów działań sterowany 
czasem) w przedsiębiorstwie. Dzięki wykorzystaniu wyników badania fokusowego, prze-
prowadzonego wśród 22 polskich przedsiębiorstw budowlanych, dokonano analizy zasto-
sowania rachunku TDABC w sferze procesów zaopatrzeniowych tych przedsiębiorstw. 
Ustalono podstawowe przesłanki użycia rachunku kosztów działań sterowanego czasem. 
Wskazano metodykę konstrukcji rachunku dla uzasadnienia potrzeby i możliwości staro-
wania kosztami procesu zaoaptrzenia. 
 
Słowa kluczowe: zaopatrzenie, koszty, Time-Driven Activity Based Costing, TDABC. 
 
JEL Classification: M21, M41. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Identyfikacja i właściwa diagnoza najbardziej kosztochłonnych sfer działal-
ności przedsiębiorstwa jest dziś kluczową, a zarazem niezbędną umiejętnością 
zarządczą świadczącą o skuteczności zarządzania. Jest ona tym bardziej pożąda-
na, jeśli procesy konkurowania odbywają się wyłącznie, tudzież w przeważają-
cej mierze na płaszczyźnie kosztów. Jednym z najbardziej kosztochłonnych 
obszarów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa jest zaopatrzenie. Koszty 
logistyczne w fazie zaopatrzenia to przede wszystkim koszty związane z organi-
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zacją i realizacją dostaw oraz koszty utrzymania zapasów materiałowych dla 
zapewnienia ciągłości prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. Ich 
poziom jest zależny od rodzaju i skali działalności przedsiębiorstwa, stosowanej 
strategii zaopatrzenia i konfiguracji łańcucha dostaw. Istotną determinantą jest 
również metodyka zarządzania kosztami i wspomagające ją instrumenty.  

Nowoczesne dostępne instrumentarium optymalizacyjne w zakresie proce-
sów logistycznych jest szerokie. Jednym ze współczesnych narzędzi jest rachu-
nek kosztów działań sterowany czasem – Time-Driven Activity Based Costing. 
Sprawne zarządzanie kosztami procesu zaopatrzenia to m.in. możliwość stero-
wania kosztem w czasie rzeczywistym i wobec tego równoległe podejmowanie 
decyzji zarządczych. Optyka efektywności ekonomicznej procesu, ukierunko-
wana na wzrost zyskowności przedsiębiorstwa (nie tylko w aspekcie finanso-
wym, ale również w zakresie volumenu rynkowej pozycji), wymaga stosowania 
łatwych, dostępnych, a przede wszytskim skutecznych narzędzi. Przyjmując to 
założenie za punkt wyjścia do rozważań, za cel przyjęto przedstawienie teore-
tycznych i praktycznych założeń prowadzenia rachunku TDABC w kontekście 
możliwości sterowania kosztami (i wykorzystania czasu) zaopatrzenia oraz op-
tymalnego podejścia do ekonomiki sfery zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Ar-
tykuł ma charakter metodyczny, dlatego przyjęto, iż jest jednym z możliwych 
podejść do zastosowania narzędzi optymalizacyjnych dla procesu zaopatrzenia. 
 
 
1. Rachunek kosztów działań sterowany czasem  

– przegląd podstawowej literatury 
 

Światowy dorobek naukowy, również w zakresie praktyki gospodarczej, 
dotyczący wykorzystywania nowoczesnych narzędzi optymalizacji procesów 
jest duży. Do instrumentów optymalizujących z wykorzystaniem czasu i kosztu 
w czasie należy rachunek Time-Driven Activity Based Costing – TDABC (rachu-
nek kosztów działań sterowany czasem). Za pomocą internetu w latach 2010-2017 
można było odnaleźć ponad 1300 publikacji autorów różnych narodowości. 
Polskich publikacji we wspomnianym zakresie jest zdecydowanie mniej. To 
nakazuje myśleć, iż nadal otwarta pozostaje przestrzeń dla tworzenia dorobku, 
ale też i potencjału dla zagadnień związanych z wykorzystaniem rachunku 
TDABC na płaszczyźnie naukowej.  

Koncepcja TDABC ma swoje korzenie w rachunku kosztów działań (ABC – 
Activity Based Costing), którego jednym z głównych twórców był R. Kaplan,  
w metodzie pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieproduk-
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cyjnych) pozwalającej na ich bardziej precyzyjne przypisanie do obiektów kosz-
towych (wyrobów, usług, klientów, kanałów dystrybucji), której początek jest 
oficjalnie datowany na 1997 r. Mimo pierwotnego entuzjazmu, z jakim spotkała 
się ta metoda, z czasem została jednak poddana dość dużej krytyce, głównie  
w odniesieniu do zastosowanej metodologii [Anderson, 1995; Malmi, 1997; 
Gosselin, 1997; Krumwiede, 1998; Byme, Stower, Torry, 2009]. Krytyka była 
na tyle szeroka, że nawet R. Kaplan jej uległ, przyznając w niektórych krytyko-
wanych aspektach rację [Kaplan i Anderson, 2007]. Poszukując rozwinięcia czy 
doskonalszej formy metody ABC, R. Kaplan wspólnie z S. Andersonem zapro-
ponowali koncepcję rachunku kosztów działań sterowanego czasem TDABC. 
Interesujące jest to, że pierwsze ślady tej koncepcji można odnaleźć już w 1998 r.  
w publikacji R. Coopera i R. Kaplana [1998]. Nazwa „rachunek kosztów działań 
sterowany czasem TDABC” funkcjonuje od listopada 2004 r. [Kaplan i Anderson, 
2003]. Obecnie dokonania twórców koncepcji stanowią elementarny, a zarazem 
największy jak dotychczas, wkład w teoriopoznawczą płaszczyznę problematyki 
rachunku kosztów działań sterowanego czasem. Jednocześnie należy zauważyć, 
że publikacje zagraniczne odnoszące się do problemu rachunku TDABC w logi-
styce stanowią mniejszą część analizowanych publikacji z okresu 2010-2017. 

Polski zbiór publikacji dotyczących rachunku TDABC we wspomnianym 
okresie wskazuje na początkowy etap rozwoju tej przestrzeni naukowej. Liczba 
publikacji przedstawiających możliwość wykorzystania TDABC w logistyce  
i obszarach podobnych (produkcja, dystrybucja, transport) wskazuje bardziej na 
inicjację niż na jakiś stopień zaawansowania dyskusji w przedmiotowym pro-
blemie. Niemniej jednak w zakresie wykorzystania TDABC w różnych sferach 
logistycznych należy wymienić prace takich polskich autorów, jak I. Sobańska 
[2009], A. Szychta [2012], T. Kondraszczuk [2012], M. Migza i D. Jeziorowska 
[2014], M. Migza i P. Bogacz [2015], Ł. Marzantowicz [2015] i A. Surowiec 
[2016]. 
 
 
2. Specyfika kosztów procesu zaopatrzenia w aspekcie czasu  

jako nośnika kosztów 
 

Poziom skomplikowania (i ilości) działań w procesie zaopatrzenia jest po-
dyktowany specyfiką działalności przedsiębiorstwa. Przy ogólnym założeniu, że 
rolą zaopatrzenia jest rozpoczęcie, a potem utrzymanie ciągłości procesu (np. 
produkcji, produkcji usługi i wytworzenia), to sam proces zaopatrzenia również 
ma różną długość (liczba działań w czasie) zależną od następnego procesu, za 
którego ciągłość i efektywność w istocie odpowiada (w myśl zasady, że dla uru-
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chomienia następnego procesu są potrzebne zasoby, w tym surowce). Należy 
przyjąć, że działania w procesie zaopatrzenia są zależne od specyfiki danego 
procesu, czyli w zasadzie od specyfiki działalności przedsiębiorstwa. To jednak 
dyktuje kształt kosztów (pozycji kosztowych) w procesie zaopatrzenia. 

O specyfice kosztów zaopatrzenia należy mówić w kontekście działań  
(i czasu – jeśli uznać go za nośnik kosztów) występujących w procesie. Z oczy-
wistych względów do owej specyfiki nie zalicza się kosztów stałych przedsię-
biorstwa, które choć pośrednio połączone z procesem zaopatrzenia (koszty płac, 
mediów i inne stałe), nie stanowią osobnych pozycji kosztowych w budżecie 
konkretnego przedsięwzięcia związanego z zaopatrzeniem. W związku z tym 
działania w procesie zaopatrzenia nie muszą być nośnikami wspomnianych 
kosztów. Koszty w procesie zaopatrzenia i ich charakterystykę przedstawiono  
w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Specyfikacja kosztów działań zaopatrzenia 
 

Lp. Koszty działań 
w zaopatrzeniu Charakterystyka kosztów 

1. Przygotowanie  
zapotrzebowania 

Zebranie informacji o ilości i jakości potrzebnego materiału 
(surowca). Weryfikacja ilości i jakości dostępnego materiału 
(surowca) 

2. Ustalenie bazy dostawców Określenie dostępnych dostawców lokalnych. Wytypowanie 
dostawców oferujących dany materiał. Określenie liczby do-
stawców gwarantujących spełnienie wymagań zapotrzebowania 

3. Przygotowanie (wygenerowanie)  
zapytań ofertowych 

Ustalenie, o który materiał należy zapytać. Ustalenie wolumentu 
materiału na zapytaniu. Przygotowanie i wysłanie zapytania 

4. Zebranie, wybór  
i opracowanie oferty 

Odebranie, analiza ilościowa, jakościowa i kosztowa ofert. 
Wybór najkorzystniejszej oferty i ewentualne dodatkowe  
negocjacje w zakresie warunków wytypowanej oferty 

5. Wybór i kwalifikacja  
dostawcy 

Wybór i ocena warunków przedstawianych w ofercie dostawcy. 
Zakwalifikowanie dostawcy do współpracy. Ewentualne dalsze 
negocjacje w zakresie oferty dostawcy 

6. Przygotowanie zamówienia Wygenerowanie zamówienia. Sprawdzenie i zatwierdzenie 
zamówienia 

7. Wysłanie zamówienia Wysłanie zamówienia. Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia 
zamówienia do realizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Dzięki zdefiniowaniu działań w procesie, tj. planowanie produkcji, prze-
mieszczanie materiałów, zakup materiałów, kwalifikacja produktów, odpowia-
danie na zamówienia klientów, ulepszanie produktów itp., tworzy się zbiór po-
zycji kosztowych. Jest to niezbędne z punktu widzenia powtarzalności 
czynności. Eliminuje się w ten sposób pewną przypadkowość. Określenie dzia-
łań nie tylko buduje zakres czynności wykonywanych w procesie, ale także do-
starcza niezbędną wiedzę w prowadzeniu rachunku opartym na działaniach [Ka-



Wykorzystanie koncepcji Time-Driven Activity Based Costing... 67 

plan, Cooper, 2000, s. 115-116]. Podobnie jak nośniki kosztów zasobów są wy-
korzystywane do przypisywania zasobów poszczególnym działaniom, tak nośni-
ków kosztów działań używa się do przypisywania kosztów działań obiektom 
kosztów. Nośnik kosztów działań to miara częstotliwości i wielkości zapotrze-
bowania na działania generowane przez obiekty kosztów. Na przykład liczba 
zamówień mierzy wykorzystanie działań związanych z przyjmowaniem dostaw 
[Miller, Pniewski, Polakowski, 2000, s. 46-47]. 

Uznając czas za nośnik kosztów działań w procesie zaopatrzenia, wskazuje 
się na ilość poddziałań danego działania (co wynika z tabeli 1). Takie podejście 
zmienia optykę myślenia o kosztach jako wartościach działań zależnych od ceny 
oferty dostawcy i kosztów własnych przedsiębiorstwa. Wykorzystanie czasu dla 
określenia kosztu danego procesu to zależność pokazująca poziom kosztu  
w stosunku do wykorzystanego czasu. Wyzwaniem staje się określenie kosztu 
jednej minuty trwania danego działania w procesie. Rachunek kosztów działań 
sterowany czasem to narzędzie budujące schemat kosztów zależny od czasu 
trwania procesu. Oznacza to, że kalkulacja kosztów procesu (wyznaczenie kosz-
tu dla obiektu kosztowego – działania) opiera się na czasie. W uproszczonym 
ujęciu można stwierdzić, że koszt to po prostu jednostka czasu działania pomno-
żona przez wartość wyrażoną w pieniądzu (np. 1 zł netto). Wobec założenia, że 
czas jest nośnikiem kosztów działań w procesie zaopatrzenia, na specyfikę kosz-
tów procesu zaopatrzenia należy odtąd patrzeć przez pryzmat czasu trwania wy-
szczególnionych (w tabeli 1) kosztów działań w zaopatrzeniu. Logika konstruk-
cji rachunku opatrego na czasie charakteryzuje się wykorzystaniem tzw. równań 
czasowych do prowadzenia rachunku kosztów działań (równania czasowe sta-
nowią inherentną część rachunku TDABC) [Bruggeman, Moreels, 2003, s. 9-12]. 
Wobec tego dochodzi do sterowania kosztem w czasie – rachunek kosztów dzia-
łań sterowany czasem TDABC [Kaplan, Anderson, 2003, s. 5; Kaplan, 2001, s. 1]. 
Powstaje tutaj pytanie: co (w zakresie wyspecyfikowania kosztów zaopatrzenia) 
jest nośnikiem kosztów zasobów, które nie będą w procesie zaopatrzenia (i w dal-
szych procesach) wykorzystywane? Istotą rachunku kosztów działań sterowane-
go czasem nie jest wyeliminowanie zasobów, które w danym czasie nie są wy-
korzystywane, choć jest to możliwe, jeśli uzna się część zasobów za faktycznie 
zbędne, ale określenie kosztów rzeczywistego wykorzystania danych zasobów 
(czyli potencjału realnie niezbędnego dla realizacji procesu) [Sobańska, 2009,  
s. 398-400]. Należy również przyjąć, zgodnie z założeniem autorów podejścia 
do wykorzystania czasu w rachunku [Kaplan, Anderson, 2008], że czas przezna-
czony na działanie jest możliwy do oszacowania. Wykorzystanie rachunku 
TDABC dla wyspecyfikowania kosztów działań procesu zaopatrzenia zmusza 
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do ponownej charakterystyki owych kosztów z uwględnieniem czasu jako no-
śnika kosztów. Specyfikę kosztów procesu zaopatrzenia z wykorzystaniem czasu 
jako nośnika kosztów przedstawiono w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Specyfika kosztów zaopatrzenia uwzględniająca czas jako nośnik kosztów 
 

Lp. Koszty działań 
w zaopatrzeniu Charakterystyka kosztów z uwzględnieniem czasu 

1. Przygotowanie  
zapotrzebowania 

Koszt czasu działania przeznaczonego na zebranie informacji o ilości 
i jakości potrzebnego materiału (surowca), a także czas działania 
przeznaczonego na weryfikację ilości i jakości dostępnego materiału 
(surowca). Zatem tworzą się poddziałania określone kosztem  
w czasie, czyli wartością złotego na jedną minutę działania 

2. Ustalenie bazy dostawców Powstają poddziałania wyrażone kosztem czasu działania określenia 
dostępnych dostawców lokalnych i wytypowania dostawców oferują-
cych dany materiał oraz poddziałanie w czasie − określenie ilości 
dostawców gwarantujących spełnienie wymagań zapotrzebowania. 
Wszystkie poddziałania wyrażane jednostką kosztu w czasie 
(zł/minutę działania) 

3. Przygotowanie  
(wygenerowanie)  
zapytań ofertowych 

Wartość kosztu w czasie przeznaczonym na ustalenie, o który mate-
riał należy zapytać, ustalenie wolumentu materiału na zapytaniu oraz 
przygotowanie i wysłanie zapytania. Czas dla każdego z trzech pod-
działań wyrażony złotym na minutę działania 

4. Zebranie, wybór  
i opracowanie oferty 

Czas przeznaczony na odebranie, analizę ilościową, jakościową  
i kosztową ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty i ewentualne 
dodatkowe negocjacje w zakresie warunków wytypowanej oferty 
wyrażony złotym na minutę 

5. Wybór i kwalifikacja 
dostawcy 

Poddziałania, tj. wybór i ocena warunków przedstawianych w ofercie 
dostawcy, zakwalifikowanie dostawcy do współpracy oraz ewentualne 
dalsze negocjacje w zakresie oferty dostawcy określone w czasie  
i wyrażone kosztem w czasie jednej minuty 

6. Przygotowanie  
zamówienia 

Koszt czasu przeznaczonego na wygenerowanie zamówienia, spraw-
dzenie i zatwierdzenie zamówienia wyrażony złotym na minutę 
działania 

7. Wysłanie zamówienia Poddziałania: wysłanie zamówienia i uzyskanie potwierdzenia przy-
jęcia zamówienia do realizacji. Oba poddziałania określone czasem 
każdego z nich wyrażone w złotym na minutę poddziałania 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Czasem działania staje się suma czasów poddziałań. W związku z tym za-
chodzi możliwość zwinięcia bądź wydłużenia czasu jednego z poddziałań, bez 
jednoczesnego wpływu na zmianę sumy czasu działania. W ten sposób dochodzi 
do sterowania czasem i kosztem w czasie (rozumianym jako optymalizacja wyko-
rzystania czasu). Należy więc uznać, że istotą optymalizacji z wykorzystaniem 
rachunku kosztów działań sterowanego czasem jest szczegółowe uwzględnienie 
wszystkich poddziałań w danym działaniu (pozycji kosztowej) oraz czasu trwania 
tych poddziałań wyrażonego wartością złotego na jedną minutę poddziałania. 
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3. Metodyka zastosowania rachunku TDABC  
w procesie zaopatrzenia 

 
Klasyczny rachunek ABC jest obarczony dużą kosztochłonnością jego 

wdrożenia. Dodatkowo rachunek ten kalkuluje nośniki kosztów przy założeniu, 
że wszystkie zasoby zostaną wykorzystane. Jeśli zasobem jest czas, to on rów-
nież w założeniach rachunku ABC jest wykorzystanym w 100% zasobem. 
Oznacza to, że przedsiębiorstwo z punktu widzenia prowadzenia rachunku kosz-
tów działań funkcjonuje przy pełnym wykorzystaniu zasobów (i zdolności pro-
dukcyjnej). Nośniki kosztów powinny być poddawane kalkulacjom na podstawie 
praktycznej zdolności produkcyjnej, a nie na podstawie założeń produkcyjnych 
[Kaplan, Cooper, 1991, s. 130-135; Kaplan, Cooper, 2000, s. 111-136]. Dlatego 
w TDABC pojawia się uproszczenie w podejściu do kalkulacji kosztów. Podejście 
to zaleca przypisanie kosztów zasobów bezpośrednio do obiektów kosztowych 
poprzez obliczenie w pierwszej kolejności zdolności produkcyjnych, a następnie 
oszacowaniu popytu obiektów kosztowych na zdolności produkcyjne. Popyt 
obiektów kosztowych jest najczęściej wyrażony czasem, stąd można mówić  
o rachunku kosztów działań sterowanym czasem. Rachunek TDABC jest wyko-
rzystywany dla rzeczywistych procesów (realnie prowadzonych). Może więc  
w zdecydowanie lepszy sposób wpływać na zoptymalizowanie zapotrzebowania 
na moce obliczeniowe, szacunkowe i przetwarzania danych. Taki sposób szaco-
wania zapotrzebowania umożliwia właściwe planowanie działalności, zaspoka-
jając przewidywany popyt, np. na usługi [Anderson, Maisel, 2006]. Z drugiej 
strony rachunek ten, poprzez zastosowanie równań czasowych i ich specyficzną 
konstrukcję, służy również określeniu wielkości kosztów niewykorzystanych 
zasobów, zatem przyczynia się bezpośrednio do jakości podejmowanych decyzji 
w zakresie możliwości rozszerzania (a także zwinięcia) potencjału zasobów, 
którymi dysponuje przedsiębiorstwo [Horngren, Foster, Datar, 2003].  

Równanie czasowe składa się ze zmiennych, które są właściwe dla danego 
działania. Musi uwzględnić poprzednio ustalone zapotrzebowanie na zasoby. 
Pozwala to na operowanie kosztem w czasie rzeczywistym. Czas wykorzystany 
w równaniu, w przypadku niehomogeniczności i niepowtarzalności działań, 
będzie wymagał ciągłej aktualizacji. Przykład konstrukcji równania czasowego 
dla działania „sporządzenie zamówienia do dostawcy” może wyglądać jak we 
wzorze (1) [Szychta, 2012, s. 33-36; Kaplan, Anderson, 2008, s. 27-40]: 

 	 ł 	 ó 	 	 = 480 + 240  +240 + 480 + 120 + 120                             (1) 
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gdzie: 
X1 –  przygotowanie zapotrzebowania materiałowego dla jednego zamówienia1, 
X2 –  ilość wysłanych zapytań na podstawie jednego zapotrzebowania, 
X3 –  ilość odebranych i przeanalizowanych ofert w odpowiedzi na zapytania, 
X4 –  procedura wyboru dostawcy dla jednego zamówienia, 
X5 –  negocjowanie warunków zakupu z wybranym dostawcą (dla jednego zamó-

wienia), 
X6 –  przygotowanie zamówienia (jedno zamówienie). 

 

Poprzez wykorzystanie zaproponowanej konstrukcji równania czasowego 
możliwe staje się sformułowanie wszystkich równań czasowych, które posłużą 
do ustalenia pozycji kosztowych procesu zaopatrzenia i w konsekwecji pozwolą 
na skonstruowanie rachunku kosztów działań sterowanego czasem dla procesu 
zaopatrzenia. Konstrukcję równań czasowych (na podstawie wzoru 1) dla proce-
su zaopatrzenia przedstawiono w tabeli 3.  
 
Tabela 3. Tabelaryczny układ równań czasowych dla procesu zaoaptrzenia 
 

Lp. Działanie Poddziałanie (czynność) Czas 
w min 

1 2 3 4 
1 Przygotowanie zapotrzebowania w min = zebranie informacji o ilości i jakości potrzebnego 

materiału  
 X min 

 
 

+ sprawdzenie dostępności materiału na budowie  X min 
+ weryfikacja materiału na zapotrzebowaniu  X min 

SUMA w min = ∑Xnmin 
2 Ustalenie bazy dostawców w min = określenie ilości dostawców lokalnych   

 
 
 
 

+ określenie ilości dostawców oferujących produkt   
+ określenie ilości dostawców gwarantujących 
dostępność produktu 

  

SUMA w min =  
3 Wygenerowanie zapytania ofertowego w min = Ustalenie, o który materiał należy zapytać   

 
 
 
 
 

+ ustalenie wolumenu materiałowego na zapytaniu   
+ przygotowanie zapytania   
+ wygenerowanie zapytania   
+ wysłanie zapytania   

SUMA w min =  
4             Zebranie i opracowanie ofert w min = odebranie ofert   

 
 
 
 
 

+ analiza ilościowa, jakościowa i kosztowa   
+ wybranie najkorzystniejszej oferty   
+ zatwierdzenie wyboru oferty   
+ dodatkowe negocjacje oferty   

SUMA w min =  

 
 

                                                 
1  Przez przygotowanie zapotrzebowania materiałowego rozumie się zebranie właściwych infor-

macji o wielkości, jakości, czasie dostawy określonego materiału oraz przygotowanie analizy 
kosztowej, opracowanie pożądanych warunków zakupu, dostawy i płatności. Wszystko powin-
no zostać przetworzone w formie papierowej, elektronicznej lub innej dostępnej. Zapotrzebo-
wanie ma stanowić właściwą podstawę do przygotowania zapytań ofertowych. 
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cd. tabeli 3 
1 2 3 4 

5  Wybór dostawcy w min = określenie jakości oferty dostawcy   
 
 
 

+ ocena warunków wybranego dostawcy   
+ zakwalifikowanie dostawcy   
+ dodatkowe negocjacje warunków   

SUMA w min =  
6  Przygotowanie zamówienia w min = wygenerowanie zamówienia   

 
 
 
 

+ sprawdzenie poprawności zamówienia   
+ zatwierdzenie zamówienia do wysyłki   

SUMA w min =  

7 Wysłanie zamówienia w min = wysłanie zamówienia   
 
 
 
 

+ oczekiwanie na potwierdzenie zamówienia   
+ odebranie potwierdzenia zamówienia od dostawcy   

SUMA w min =  

 WARTOŚĆ SUMARYCZNA CZASU TRWANIA PROCESU = ∑Min 
 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Opracowanie równań czasowych, a przede wszystkim ustalenie czasu nie-
zbędnego dla prowadzenia konkretnych działań i poddziałań, determinują po 
pierwsze możliwość precyzyjnego ustalenia pozycji kosztowych w rachunku 
TDABC, a po drugie umożliwiają szacowanie zapotrzebowania czasu dla procesu 
i w konsekwencji ustalenie postaci rachunku TDABC dla procesu zaopatrzenia. 
Kolejnym krokiem jest stworzenie rachunku TDABC dla procesu zaopatrzenia. 
Wobec wynaczonych już pozycji kosztowych (dzięki równaniom czasowym – 
tabela 3) możliwe jest zidentyfikowanie (lub szacowanie w przypadku planowa-
nia) czasu potrzebnego dla konkretnego poddziałania − sumy czasu potrzebnego 
dla działań i w konsekwencji procesu. Czas (określony w minutach) umożliwia 
równocześnie wyznaczenie kosztu jednej minuty danego działania. Postać ra-
chunku TDABC dla zaopatrzenia przedstawiono w tabeli 4. 
 
Tabela 4. Rachunek TDABC dla procesu zaopatrzenia 
 

Lp. Proces zaopatrzenia 

Szacowany 
koszt w zł 

na działanie 

Szacowany 
czas  

działania 

Ilość  
poddziałań 

(wynika  
z równań 

czasowych) 

Koszt  
poddziałania 

na minutę  
(D = A:B:C) 

A B C D 
1 Przygotowanie zapotrzebowania 50 60 3 0,28 
2 Ustalenie bazy dostawców 150 180 3 0,28 
3 Wygenerowanie zapytania ofertowego 200 70 5 0,57 
4 Zebranie i opracowanie ofert 250 75 5 0,67 
5 Wybór dostawcy 100 90 4 0,28 
6 Przygotowanie zamówienia 50 30 3 0,56 
7 Wysłanie zamówienia 50 15 3 1,11 

 
Źródło:  Opracowanie na podstawie badania fokusowego przeprowadzonego wśród 22 polskich przedsię-

biorstw sektora MŚP (w latach 2013-2014).  
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Zastosowanie rachunku pozwala nie tylko na określenie kosztu trwania jed-
nej minuty w procesie, ale przede wszystkim pozwala zarządzać kosztem (jak 
również zmianą kosztu) w czasie rzeczywistym. To przynosi korzyści w zakresie 
podejmowania decyzji zarządczych także w czasie rzeczywistym. Ponadto moż-
liwość określenia kosztu w czasie wpływa na wyeliminowanie kosztów zasobów 
niewykorzystywanych w danym procesie. Koszt dotyczy wykorzystania wyłącz-
nie realnie potrzebnych zasobów. Możliwość zmiany czasu trwania poddziałań 
w zakresie jednego działania przy utrzymaniu poziomu kosztu, z punktu widzie-
nia zarządzania kosztem, jest kluczowa. Należy więc mówić o rachunku stero-
wanym czasem. 
 
 
4. Sterowanie kosztem w czasie w optymalizowaniu sfery  

zaopatrzenia 
 

Podstawowym założeniem rachunku TDABC jest zoptymalizowanie kosz-
tów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. W wyniku zastosowania rachunku TDABC 
dochodzi do wyceny działań procesu zaopatrzenia w czasie – poprzez szacowa-
nie kosztu jednej minuty trwania procesu. Podejście to umożliwia przeniesienie 
siły procesu z działania na działanie bez zmiany czasu trwania procesu, poziom 
kosztu będzie bowiem różny pod wpływem zmiany długości całości procesu,  
a nie tylko poszczególnych działań w procesie. Zależność tę zobrazowano na rys. 1.  
 

Działanie  Czas poszczególnych poddziałań 
Poddziałanie 1         
Poddziałanie 2         
Poddziałanie 3         
Poddziałanie 4         
Poddziałanie 5         
Poddziałanie 6         
Suma Koszt procesu 

 
Rys. 1. Koszty poszczególnych poddziałań w czasie w relacji do kosztu procesu 
 
Źródło:  Opracowanie na podstawie badania fokusowego przeprowadzonego wśród 22 polskich przedsię-

biorstw sektora MŚP (w latach 2013-2014).  
 

Zoptymalizowanie sfery zaopatrzenia przedsiębiorstwa poprzez zastosowa-
nie rachunku TDABC jest uwarunkowane natępującymi czynnikami (badania 
własne w latach 2013-2014): 
− by rachunek był możliwy do zastosowania, przedsiębiorstwo powinno mieć 

możliwość dokładnego określenia ilości i jakości posiadanych zasobów, 
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− przedsiębiorstwo powinno posiadać zasoby ludzkie zdolne do zbudowania, 
prowadzenia i eksploatacji rachunku TDABC oraz prowadzenia właściwego 
wnioskowania zarządczego na podstawie rachunku, 

− przedsiębiorstwo powinno posiadać zasoby umożliwiające dokładne szaco-
wanie czasu trwania przedsięwzięć, 

− przedsiębiorstwo powinno posiadać jednostkę zapewniającą właściwe pro-
wadzenie procesu zaopatrzenia, w tym zakupy, planowanie dostaw, wybór 
dostawcy, ofertowanie, 

− przedsiębiorstwo powinno prowadzić więcej niż jedno przedsięwzięcie jed-
nocześnie z punktu widzenia efektywności ekonomicznej wykorzystania ra-
chunku,  

− przedsiębiorstwo musi posiadać zasoby umożliwiające wycenę podejmowa-
nych przedsięwzięć oraz musi prowadzić system budżetowania przedsięwzięć. 

Wobec powyższych czynników warunkujących zoptymalizowanie sfery za-
opatrzenia poprzez wykorzystanie rachunku TDABC należy spojrzeć na deter-
minanty wdrożenia samego rachunku w świetle czynników decyzyjnych i oceny 
skuteczności. Identyfikacja determinant wdrożenia rachunku TDABC jest klu-
czowa z punktu widzenia ekonomiki przedsiębiorstwa, ponieważ stanowi ele-
ment skutecznego zarządzania kosztami procesu zaopatrzenia. Determinanty 
wdrożenia rachunku TDABC w odniesieniu do podejmowanych decyzji i oceny 
skuteczności przedstawiono w tabeli 5. 
 
Tabela 5. Determinanty wdrożenia rachunku TDABC w przedsiębiorstwie w świetle 

czynników decyzyjnych i oceny skuteczności 
 

Lp. Determinanta Czynniki decyzyjne Kryterium oceny skuteczności 
1 2 3 4 

1 

By model rachunku był możliwy 
do zastosowania, przedsiębiorstwo 
powinno mieć możliwość  
dokładnego określenia ilości  
i jakości posiadanych zasobów 

Posiadanie właściwych, wykwa-
lifikowanych zasobów ludzkich; 
posiadanie wiedzy i umiejętności 
prowadzenia rachunku kosztów 
działań oraz umiejętność budowy 
rachunku na podstawie identyfi-
kacji działań w przedsięwzięciu 

Czy rachunek spowodował 
skrócenie czasu trwania  
produkcji lub usługi  

2 

Przedsiębiorstwo powinno 
posiadać zasoby ludzkie zdolne 
do zbudowania, prowadzenia  
i eksploatacji rachunku TDABC  
oraz prowadzenia właściwego 
wnioskowania zarządczego na 
podstawie rachunku 

Czy rachunek określił dokład-
nie wszystkie koszty procesu  
w czasie 

3 

Przedsiębiorstwo powinno 
posiadać zasoby umożliwiające 
dokładne szacowanie czasu 
trwania przedsięwzięć 

Istnieje potrzeba optymalizacji 
czasu przeznaczonego na przed-
sięwzięcia, zwłaszcza w przy-
padku, gdy zachodzi potrzeba 
dywersyfikacji zasobów 

Czy zaszła możliwość sterowa-
nia czasem w zakresie reorga-
nizacji procesu bez zmian 
kosztowych; czy zastosowanie 
rachunku pozwoliło dokładnie 
wycenić koszt czasu dostawy  
i skrócić do minimum czas jej 
przyjęcia 
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cd. tabeli 5 
1 2 3 4 

4 

Przedsiębiorstwo powinno 
posiadać jednostkę zapewniającą 
właściwe prowadzenie procesu 
zaopatrzenia, w tym zakupy, 
planowanie dostaw, wybór 
dostawcy, ofertowanie 

Sytuacja, w której procesy 
zaopatrzeniowe są zarządzane 
centralnie, ale ich organizacja 
przebiega w sposób zdywersyfi-
kowany, co często uniemożliwia 
sterowanie kosztem zakupów  
i organizacji zaopatrzenia 

Czy zastosowanie rachunku 
wpłynęło na potencjał  
negocjacyjny nabywcy;  
czy i jak rachunek zoptymali-
zował proces zamawiania  
i zaopatrzenia 

5 

Przedsiębiorstwo powinno 
prowadzić więcej niż jedno 
przedsięwzięcie jednocześnie  
z punktu widzenia efektywności 
ekonomicznej wykorzystania 
rachunku 

Zachodzi potrzeba optymalizacji 
czasu przeznaczonego na przed-
sięwzięcia, zwłaszcza w przy-
padku, gdy zachodzi potrzeba 
dywersyfikacji zasobów 

Czy zastosowanie rachunku 
wpłynęło na dynamikę kosztów 
(w zależności od określonego 
celu zmian kosztowych); czy 
rachunek spowodował skróce-
nie czasu trwania produkcji  
lub usługi  

6 

Przedsiębiorstwo musi posiadać 
zasoby umożliwiające wycenę 
podejmowanych przedsięwzięć 
oraz musi prowadzić system 
budżetowania przedsięwzięć 

Chęć zwiększenia konkurencyj-
ności i możliwość zwiększenia 
siły nabywczej przedsiębiorstwa 
poprzez obniżenie ceny oferty 
usług budowlanych na rynku 

Czy zastosowanie rachunku 
obniżyło koszt produkcji usługi 
budowlanej; czy wycena kosz-
tów w czasie jednostkowym 
wpłynęła na wartość oferty 
usługi budowlanej 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania fokusowego wśród 22 polskich przed-

siębiorstw MŚP. 
 

Poziom wydajności wdrożenia rachunku TDABC w procesie zaopatrzenia 
naturalnie można opomiarować wskaźnikami wydajności (wydajność planowana 
w stosunku do rzeczywistej), natomiast jego skuteczność jest uwarunkowana 
determinantami wdrożenia. Istotne jest jednak, by spojrzeć na przesłanki, które 
dzięki wykorzystaniu rachunku TDABC kreują optymalne podejście do sfery 
zaopatrzenia w przedsiębiorstwie – możliwości sterowania kosztami procesu 
zaopatrzenia. Przesłanki optymalnej sfery zaopatrzenia z wykorzystaniem ra-
chunku TDABC są następujące: 
− przesłanki ekonomiczne: wydajna sfera zaopatrzenia (choć bezpośrednio nie 

stanowi o zysku) jest w zasadzie gwarantem właściwej jakości procesu pro-
dukcyjnego bądź wytworzenia usługi; zastosowanie narzędzi (dostępnych), 
które ułatwiają zarządzanie kosztami zaopatrzenia, jak również uelastycznia-
ją proces zaopatrzenia, prowadzą do szybszego podejmowania właściwych 
decyzji zarządczych; krótszy proces w istocie przyspiesza osiągnięcie zysku, 
minimalizując poziom kosztów w czasie, 

− przesłanki w zakresie zarządzania: możliwość podejmowania decyzji w cza-
sie rzeczywistym, czy reagowanie na zdarzenia losowe, kosztowe, procesowe 
stanowi o sprawności menedżerskiej szczebla kierowniczego; skuteczność 
we wdrażaniu nowoczesnych postaci rachunków kosztów, które umożliwiają 
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sterowanie kosztem w czasie, jest wyznacznikiem racjonalnego podejścia do 
poszukiwania oszczędności i zarządzania realnie potrzebnymi zasobami, 

− przesłanki w zakresie wiedzy i umiejętności; właściwy dobór narzędzi opty-
malizacyjnych i systemowe podejście muszą wynikać z wiedzy i umiejętno-
ści posiadanych przez osoby kierujące procesem; wiedza w zakresie wdraża-
nia nowoczesnych narzędzi, realizujących postulat optymalnego zarządzania 
kosztem, umożliwia poszukiwanie oszczędności, a także przyczynia się do 
zwiększenia potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, 

− przesłanki techniczne i technologiczne: sprawność w posługiwaniu się dostęp-
nym zestawem narzędzi optymalizacyjnych zapewnia efektywność procesu,  
w którym te narzędzia są wykorzystywane; dla zapewnienia owej efektywności 
(poza wiedzą i umiejętnościami) są potrzebne twarde narzędzia – w tym sys-
temy IT wspomagające zarządzanie procesem w sposób kompatybilny (z in-
nymi systemami), łatwy i umożliwiający korzystanie z analitycznych danych 
historycznych (archiwalnych),  

− przesłanki ekologiczne i w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu: 
skrócenie procesu bezpośrednio wpływa na ograniczenie wpływu procesu na 
środowisko, w którym występuje; w zakresie proekologicznych postaw zao-
patrzenie wymaga dziś stosowania metod i narzędzi, które będą ograniczały 
zużycie materiałów niemożliwych do włączenia w ponowny obrót, wpływały 
na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (ograniczenie transportu i jego 
kosztów, zwiększenie wykorzystania przestrzeni), a także będą kreowały no-
we podejście do zarządzania zaopatrzeniem, tzw. zielone zamówienia. 

 
 
Podsumowanie 
 

Istnieje wiele podejść do optymalizacji sfery zaopatrzenia w przedsiębior-
stwie. Znaleźć można również wiele narzędzi wspomagających optymalizację 
owej sfery i wpływających bezpośrednio na minimalizowanie poziomu koszto-
chłonności zaopatrzenia. Rachunek TDABC jest tylko jednym z takich narzędzi. 
Jednak architektura rachunku oraz jego elastyczność w zakresie dostosowania do 
aktualnie prowadzonego procesu stawiają go w czołówce nowych i praktycznych 
narzędzi służących minimalizacji kosztów, a przynajmniej w zakresie racjonaliza-
cji w systemowym podejściu do logistyki przedsiębiorstwa. Możliwość sterowania 
kosztem w czasie w zakresie danego procesu to istotny czynnik skuteczności dzia-
łań zarządczych. W związku z tym można wyłonić następujące wnioski: 
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− optymalizacja w zakresie kosztów zaopatrzenia, w tym możliwość sterowa-
nia kosztem w czasie, jest kluczowym elementem wpływającym na tempo 
uzyskania przychodu, 

− właściwe narzędzia, w tym rachunek TDABC, wpływają na minimalizowanie 
kosztów procesów i pozwalają zwiększać poziom zysku w szybszym tempie, 

− w związku z podatnością konstrukcyjną rachunku na prowadzone w czasie 
rzeczywistym zmiany kosztu i pozycji kosztowych, rachunek wykazuje ela-
styczność w jego rozbudowie, 

− poprzez zastosowanie rachunku TDABC informacja o koszcie działania nie 
jest informacją historyczną, zatem umożliwia podejmowanie działań zarząd-
czych (w tym zmian czasu i kosztu działania) w czasie rzeczywistym, 

− zastosowanie równań czasowych stanowi podstawę konstrukcji budżetu zao-
patrzenia, 

− zmiany kosztu nie zależą od zmian długości działań i poddziałań; wzrost lub 
obniżenie kosztu wynika ze zmian w ilości działań w procesie, 

− nie zachodzi zmiana długości trwania procesu zaopatrzenia wobec zmiany 
czasu trwania działań, 

− istotą rachunku jest wykorzystanie realnie potrzebnych zasobów; następuje 
eliminacja zasobów zbędnych; koszt zasobów niewykorzystywanych nie jest 
pozycją w budżecie. 

 
 
Literatura  
 
Anderson S.W. (1995), A Framework for Assessing Cost Management System Changes: 

The Case of Activity-Based Costing Implementation at General Motors 1986-1993, 
“Journal of Management Accounting Research”, Vol. 7, s. 1-51.  

Anderson S., Maisel L. (2006), Putting It All Together at Citygroup: How IT Value Man-
agement Is Leading CTI into the Next Millenium, Acorn System White Paper, Houston. 

Bruggeman W., Moreels K. (2003), Time-Driven Activity Costing. A New Paradigm in 
Cost Management, No 5, http://www.bimac.be/pdf/bm_eng_may03.pdf (dostęp: 
31.05.2015). 

Byme S., Stower E., Torry P. (2009), Is ABC Adoption a Success in Australia? “Journal 
of Applied Management Accounting Research”, Vol. 7(1), s. 37-52.  

Cooper R., Kaplan R.S. (1998), Cost & Effect. Using Integrated Cost Systems to Drive 
Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston.  

Gosselin M. (1997), The Effect of Strategy and Organizational Structure on the Adoption 
and Implementation of Activity-Based Costing, Accounting, “Organizations and So-
ciety”, Vol. 22(2), s. 105-122.  

Horngren Ch.T., Foster G., Datar S.M. (2003), Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 
Prentice Hall. 



Wykorzystanie koncepcji Time-Driven Activity Based Costing... 77 

Kaplan R.S. (2001), Activity-Based Costing: Modified Approach, No. 6, http://www.acor 
nsys.com/company/whitepapers/WP_ABCModApproach.pdf (dostęp: 31.05.2015). 

Kaplan R.S., Anderson S.R. (2003), Drive Growth With Customer, “Profitability Man-
agement”, No. 6, http://www.acornsys.com/company/whitepapers/WP_TimeDriven 
ABC.pdf (dostęp: 31.05.2015). 

Kaplan R.S., Anderson S.R. (2004), Time-Driven Activity Based Costing, “Harvard 
Business Review”, Vol. 82(11), s. 131-138.  

Kaplan R.S., Anderson S.R. (2007), Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Busi-
ness School Press. 

Kaplan R., Anderson S. (2008), Rachunek Kosztów Działań Sterowany Czasem TDABC, 
WN PWN, Warszawa. 

Kaplan R., Cooper R. (1991), Profit Priorities from Acivity-Based Costing, “Harvard 
Business Review”, May-June. 

Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawni-
czy ABC, Kraków. 

Kondraszczuk T. (2012), Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC) w wa-
runkach sezonowości i nierównomiernego zapotrzebowania na czynniki produkcji 
w rolnictwie, „Logistyka”, nr 6. 

Krumwiede K.R. (1998), The Implementation Stages of Activity-Based Costing and the 
Impact of Contextual and Organizational Factors, “Journal of Management  
Accounting Research”, Vol. 10, s. 239-250.  

Malmi T. (1997), Towards Explaining Activity-Based Costing Failure: Accounting and 
Control in a Decentralized Organization, “Management Accounting Research”, 
Vol. 8, s. 459-480.  

Marzantowicz Ł. (2015), Ekonomiczne korzyści zastosowania rachunku TDABC w zao-
patrzeniu usług budowlanych, „Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logisty-
ki”, t. 31, s. 93-105. 

Migza M., Bogacz P. (2015), Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy 
reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych, „Logistyka”, 
nr 3, s. 5590-5594. 

Migza M., Jeziorowska D. (2014), Wpływ optymalizacji procesów logistycznych na 
metodę kalkulacji kosztów wytworzenia, „Logistyka”, nr 4, s. 4689-4693, CD6. 

Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG- 
-Press, Warszawa. 

Sobańska I. (2009), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wyd. 
C.H. Beck, Warszawa. 

Surowiec A. (2016), Rachunek kosztów działań jako jedna z metod zarządzania kosztami 
łańcucha dostaw [w:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, Prace Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442. 

Szychta A. (2012), Rola równań czasowych w rachunku kosztów działań sterowanym 
czasem, „Przegląd Organizacji”, nr 9.  



Izabela Dembińska, Łukasz Marzantowicz 78 

THE USE OF TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING CONCEPT  
IN COST CONTROL OF PROCUREMENT PROCESS 

 
Summary: This article contributes to the extension of knowledge and skills in the use of 
modern optimization tools in the area of logistics companies. The main purpose of the 
article is to present the ability to use TDABC (Time-Driven Activity Based Costing) to 
manage the cost of an enterprise’s procurement process. Thanks to the use of the results 
of a focus study conducted among 22 Polish construction companies, it has been made 
an analysis of the use of the TDABC in the sphere of procurement processes of these 
companies. It has been also made an assessment ability to use the TDABC in the sphere 
of procurement. Thanks to use the results of the study, one has established the basics of 
the use of time-controlled cost accounting. The methodology of the design of the 
TDABC was indicated to justify the need and ability to cope with the costs of the pro-
curement process.  
 
Keywords: procurement, costs, Time-Driven Activity Based Costing, TDABC. 
 
 


