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Wstęp
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza są tymi działaniami współczesnej rachunkowości, które w ostatnich latach podlegają dynamicznemu rozwojowi. Spowodowane jest to wzrostem zainteresowania menedżerów efektywnymi i skutecznymi
instrumentami zarządzania w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku oraz
dużą dynamiką otoczenia i procesów wewnątrz przedsiębiorstw i instytucji. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza stają się integralnymi elementami procesów
zarządzania w jednostkach gospodarczych, a ich wykorzystanie podnosi efektywność systemów zarządzania.
Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej następuje zarówno w obszarze koncepcji teoretycznych, jak i zastosowań praktycznych. W ostatnich latach
wykształciło się wiele nowych modeli i odmian rachunku kosztów oraz zostało
opracowanych wiele metod rachunkowości zarządczej. Stosowane przez przedsiębiorstwa i instytucje systemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej są doskonalone i dostosowywane do nowych warunków działalności. Jest tak dlatego, że
rachunkowość, w tym także omawiane jej działy, jest ukierunkowana na zaspokajanie zmiennego zapotrzebowania na informacje ekonomiczne wspomagające proces
zarządzania jednostkami gospodarczymi.
Problematyce rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej jest poświęcony
zbiór artykułów zamieszczonych w niniejszym zeszycie Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poruszane są w nich różne kwestie teoretyczne,
przedstawiane pewne rozwiązania metodyczne oraz praktyczne problemy dotyczące
prowadzenia rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w jednostkach gospodarczych i instytucjach różnych sektorów. Dzięki temu zestaw prezentowanych artykułów odznacza się racjonalnością i praktyczną użytecznością.
Pragnę wyrazić nadzieję, że niniejszy tom Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu będzie pewnym przyczynkiem do rozwoju systemów
rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, zarówno w warstwie teoretycznej,
jak i zastosowań praktycznych.
Edward Nowak
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