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Wstęp

Postępująca globalizacja, rozwój gospodarczy i wysoce konkurencyjne otoczenie
biznesowe sprawiają, że istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia metod zarządzania
− także w obszarze zarządzania kosztami i dokonaniami. Właśnie tej problematyce
zostały poświęcone Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
nr 514.
Zarządzanie kosztami można postrzegać jako metodę wykorzystującą informacje o kosztach do realizowania działań ukierunkowanych na poprawę efektywności
procesów i wykorzystania zasobów. Podstawą zarządzania kosztami jest odpowiedni system rachunku kosztów, dostarczający informacji do podejmowania decyzji.
W tym nurcie interesujące są badania dotyczące różnych praktyk stosowanych w
przedsiębiorstwach w zakresie rachunku kosztów. Ciekawe są również prace dotyczące raportowania wewnętrznego i zewnętrznego, w tym propozycje nowych
metod rachunku wyników oraz przeniesienia niektórych praktyk stosowanych
w przedsiębiorstwach do podmiotów leczniczych.
Zarządzanie kosztami jest też ściśle związane z rozwojem różnych systemów
rachunku kosztów. Nie zabrakło w niniejszym zeszycie zagadnień dotyczących stosowania koncepcji rachunku kosztów działań, rachunku kosztów standardowych,
rachunku kosztów docelowych (target costing), rachunku kosztów cyklu życia produktu oraz rachunku kosztów jakości. W praktyce koncepcje te znajdują zastosowanie w strategicznym zarządzaniu kosztami.
Zarządzanie dokonaniami można rozumieć jako zarządzanie wdrażaniem strategii organizacji. Wiąże ono zarządzanie kosztami z zarządzaniem innymi obszarami działalności organizacji. Dzięki tej integracji istnieje możliwość oceny wpływu decyzji podejmowanych w obszarze zarządzania kosztami na wyniki osiągane
w innych obszarach, takich jak procesy wewnętrzne, relacje z klientami czy też
wyniki finansowe. W tym nurcie badawczym interesujące są podjęte rozważania
teoretyczne i prace badawcze związane z pomiarem i oceną dokonań w odniesieniu
do organizacji jako całości, a także wybranych procesów lub obszarów działalności.
Aktualna jest również problematyka roli strategicznej karty wyników oraz dylematów etycznych związanych z jej stosowaniem. Uwagę środowiska naukowego zwróciły też zagadnienia związane z benchmarkingiem w przedsiębiorstwach, bankach,
uniwersytetach, przedsiębiorstwach czy klastrach.
Zakres podmiotowy podejmowanych prac naukowych jest bardzo szeroki i obejmuje wiele sektorów gospodarki. W centrum uwagi znalazły się przedsiębiorstwa
produkcyjne, handlowe i usługowe. Nie zabrakło też banków, uczelni, podmiotów
leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego czy przedsiębiorstw państwowych.
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Jako redaktorzy zeszytu mamy nadzieję, że opublikowane artykuły będą źródłem wiedzy i inspiracji do prowadzenia dalszych badań w obszarze zarządzania
kosztami i dokonaniami, a tym samym staną się pomocne w obliczu problemów
związanych ze stosowaniem tych koncepcji w praktyce.
Edward Nowak, Piotr Bednarek, Marcin Kowalewski

