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Wstęp
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza są działami rachunkowości, których
zadaniem jest dostarczanie użytecznych dla odbiorców informacji ekonomicznych.
Informacje te są wykorzystywane w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi oraz
instytucjami, a więc w planowaniu i kontroli działalności oraz podejmowaniu decyzji. Użyteczność dostarczanych informacji zależy w dużym stopniu od sposobu
ich przygotowania oraz dostosowania do specyficznych potrzeb zarządzania. To
powoduje odpowiednie wyzwania dla rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, jeśli chodzi o koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne.
Kierownictwo oraz menedżerowie przedsiębiorstw i instytucji powinni wykorzystywać w swoich działaniach zarządczych instrumenty rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, ponieważ obecnie nie wystarczają instrumenty, które
wspomagają tylko zarządzanie na poziomie operacyjnym. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w coraz większym stopniu włączają się w proces zarządzania strategicznego. Jest to wyraźna tendencja obserwowana w obszarze zarówno
koncepcji teoretycznych, jak i zastosowań praktycznych.
Zagadnieniom rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej jest poświęcony
niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Zamieszczone w nim artykuły naukowe prezentują aktualne koncepcje teoretyczne,
użyteczne rozwiązania metodyczne oraz zastosowania praktyczne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Dotyczą one sposobów prowadzenia rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej na szczeblu strategicznym i operacyjnym.
Pragnę wyrazić nadzieję, że zamieszczone w tym tomie artykuły będą pewnym
przyczynkiem do doskonalenia systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Ważne jest, aby były one źródłem informacji powszechnie wykorzystywanych na potrzeby zarządzania jednostkami gospodarczymi i instytucjami.
Edward Nowak

