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Rozwój rachunkowości zarządczej w świetle osiągnięć 

wrocławskiego ośrodka rachunkowości 

EDWARD NOWAK * 

Streszczenie 

Głównym celem artykułu jest ukazanie wkładu wrocławskiego ośrodka rachunkowości, skupionego 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w rozwój rachunkowości zarządczej w Polsce w okre-

sie powojennym, od początku jego istnienia. Wnioski przedstawione w artykule zostały sformułowane na 

podstawie studiów literaturowych prac zwartych opublikowanych przez czołowych twórców z tego 

ośrodka zajmujących się rachunkowością, w szczególności rachunkowością zarządczą. W artykule zosta-

ły przypomniane główne postacie, które przyczyniły się do powstania ośrodka wrocławskiego, a następ-

nie do rozwoju rachunkowości zarządczej w Polsce. Dokonane analizy pokazały, że prace zwarte opubli-

kowane w tym okresie dotyczyły problematyki, która mieściła się w ówczesnych nurtach rachunkowości 

zarządczej nie tylko w Polsce, ale także w skali światowej. Swoje dzieła z zakresu rachunkowości za-

rządczej opublikowało wielu pracowników naukowo-dydaktycznych z wrocławskiego ośrodka rachun-

kowości, których należy zaliczyć do prekursorów rachunkowości zarządczej w naszym kraju. Przepro-

wadzone badania wykazały, że rozwój rachunkowości zarządczej w ośrodku wrocławskim następował 

w miarę, jak zmieniały się uwarunkowania funkcjonowania jednostek gospodarczych. 

Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów, controlling, historia rachunkowości, wro-

cławski ośrodek rachunkowości. 

Abstract 

Development of management accounting in the light of scientific achievements 

of the Wroclaw school of accounting studies 

The main purpose of the paper was to present the scientific input and achievements of the Wroclaw 

school of accounting studies at Wroclaw University of Economics in the area of management accounting 

development in Poland in the post-war period, early in the history of the University. Conclusions present-

ed in this paper are formulated on the basis of literature studies conducted by the author, with a special 

focus on the wealth of information published by the leading representatives of the Wroclaw centre, par-

ticularly in the area of management accounting. The paper offers insight into the work of the most promi-

nent figures of the Wroclaw school and their roles in the initiation and evolution of the management 

accounting science in Poland. Analyses suggest that many of the scientific observations reported by the 

centre, both in the form of articles and non-serial printed publications, were consistent with the leading 

academic modes of approach to management accounting, not only in Poland, but also in the international 

dimension. Important publications in management accounting can be found in the scientific output of 
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many researchers and academics of the Wroclaw school of accounting studies, with the most prominent 

figures rightly considered as precursors and pioneers of management accounting in Poland. In addition, the 

study provides evidence to confirm strong associations linking the evolution of management accounting 

studies at the Wroclaw centre with the current socio-economic transformations and turbulent conditions of 

economic operation observed in the post-war period. 
 

Keywords: management accounting, cost accounting, controlling, history of accounting, Wroclaw school 

of accounting studies. 

 

 

Wstęp 
 

Rachunkowość ma wielowiekową tradycję, natomiast rachunkowość zarządcza jest 

stosunkowo młodym jej obszarem, której zaczątki sięgają połowy XIX wieku, kiedy to 

wykształcił się rachunek kosztów. Od tamtego czasu następował dynamiczny rozwój 

rachunkowości zarządczej, który był konsekwencją rozwoju gospodarczego i potrzeby 

sprostania rosnącym wymaganiom zarządzania przedsiębiorstwami. Wyrazem tego 

było powstanie nowych koncepcji i metod oraz wzrost ich zastosowań w praktyce jed-

nostek gospodarczych. Rachunek kosztów stawał się coraz bardziej skutecznym instru-

mentem zarządzania, gdyż dostarczał informacji przydatnych przy podejmowaniu de-

cyzji gospodarczych oraz planowaniu i kontroli w przedsiębiorstwach. Etapom roz-

woju rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym jest w całości poświęcona 

praca A. Szychty (2008). Dlatego problematyka ta nie jest poruszana w tym artykule. 

Rozwój rachunkowości zarządczej w Polsce następował za tym, jak zachodziła 

zmiana uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw. Spostrzeżenie to może być 

także odniesione do badań prowadzonych w tym obszarze we wrocławskim ośrodku 

rachunkowości, mimo tego, że jego historia liczy 70 lat. Już na początku istnienia tego 

ośrodka ukazywały się publikacje naukowe dotyczące zagadnień, które także obecnie 

są domeną rachunkowości zarządczej, chociaż w tamtych czasach taki obszar rachun-

kowości nie był formalnie wyodrębniony w dydaktyce. 

Prezentacji wkładu wrocławskiego ośrodka naukowego rachunkowości w rozwój 

rachunkowości zarządczej w Polsce po II wojnie światowej jest poświęcony niniejszy 

artykuł. Głównym jego celem jest wykazanie, że badania prowadzone w tym ośrodku 

stanowią znaczący wkład w rozwój myśli ekonomicznej w naszym kraju w obszarze 

rachunkowości zarządczej. Hipoteza badawcza artykułu zawiera się w założeniu, że 

w ostatnim siedemdziesięcioleciu w ośrodku wrocławskim następował dynamiczny 

rozwój rachunkowości zarządczej. Aby zrealizować cel artykułu i zweryfikować przy-

jętą hipotezę badawczą, zostały przeprowadzone studia literaturowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem publikacji powstałych we wrocławskim ośrodku rachunkowości, 

głównie w okresie powojennym. 
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1. Geneza i historia wrocławskiego ośrodka  

rachunkowości zarządczej 
 

Artykuł niniejszy ukazuje rozwój rachunkowości zarządczej w Polsce w świetle osią-

gnięć wrocławskiego ośrodka rachunkowości zarządczej. Należy zatem określić na po-

czątku, jaka jest geneza tego ośrodka oraz jego przekształcenia organizacyjne w ujęciu 

historycznym. Otóż w 1947 roku we Wrocławiu została powołana do życia Wyższa 

Szkoła Handlowa jako uczelnia prywatna. W 1950 roku uczelnia ta została upaństwo-

wiona i jednocześnie nadano jej nazwę Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu. 

W 1974 roku zmieniono nazwę tej szkoły na Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lan-

gego we Wrocławiu. W 2008 roku zaś uczelnia została przekształcona w Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, pod którą to nazwą funkcjonuje do chwili obecnej (Nasza 

uczelnia…, 2019).  

Transformacje Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1947–2019 

nie miały tylko formalnego charakteru i nie sprowadzały się do nadania uczelni nowych 

nazw. Następowały one wraz z rosnącą rolą wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie 

i gospodarce, która zmieniała się także w związku z przemianami gospodarczymi w na-

szym kraju. Uwaga ta dotyczy także rozwoju rachunkowości, w szczególności rachun-

kowości zarządczej jako obszaru naukowego i dydaktycznego we wrocławskim 

ośrodku rachunkowości. 

Wiodącą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

zajmującą się problematyką rachunkowości zarządczej jest niewątpliwie Katedra Ra-

chunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu. Geneza tej Katedry sięga 

1966 roku, kiedy to został powołany Zakład Rachunku i Analizy Kosztów w Katedrze 

Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1988 roku nazwa 

Zakładu została zmieniona na Katedrę Rachunku i Analizy Kosztów. W 1999 roku na-

zwa Katedry została poszerzona na Katedrę Rachunku Kosztów i Rachunkowości Za-

rządczej, by następnie w 2014 roku ponownie rozszerzyć jej zakres i nadać obecną 

nazwę: Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu. Wskazane 

przeobrażenia Katedry odzwierciedlają także zmiany, jakie następowały w okresie po-

nad pięćdziesięciu lat jej istnienia w rosnącej roli rachunkowości jako systemu infor-

macyjnego zarządzania jednostkami gospodarczymi i organizacjami w Polsce. Historię 

Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w pięćdziesię-

cioleciu 1966–2016 prezentuje publikacja, przygotowana z okazji jubileuszu pięćdzie-

sięciolecia jej powstania. W pracy tej zostały przedstawione najważniejsze obszary badań 

naukowych i prowadzenia dydaktyki w Katedrze w tym okresie w ujęciu ewolucyjnym 

(Nowak, red., 2017). 

Inicjatorem utworzenia i pierwszym kierownikiem Zakładu Rachunku i Analizy 

Kosztów był prof. dr hab. Wiktor Malc, pełniący tę funkcję nieprzerwanie do 1983 roku 

oraz w latach 1986–1989. Prof. Wiktor Malc nie tylko w dużym stopniu przyczynił się 

do rozwoju Katedry Rachunku i Analizy Kosztów, ale także odegrał istotną rolę jako 

współtwórca wrocławskiej szkoły rachunku kosztów, co będzie wykazane w dalszej 
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części artykułu. W latach 1983–1986 kierownikiem Zakładu Rachunku i Analizy Kosz-

tów był prof. dr hab. Bolesław Siwoń. W 1989 roku kierownikiem tej Katedry został 

prof. dr hab. Edward Nowak, którą to funkcję pełni do dziś. Od tego czasu Katedra 

podlegała istotnym przeobrażeniom i nastąpiło znaczne rozszerzenie przedmiotowego 

zakresu jej działalności. 

W artykule niniejszym są stosowane dwa określenia: rachunkowość zarządcza oraz 

wrocławski ośrodek rachunkowości (zarządczej). Obydwa określenia są traktowane 

szeroko. W takim ujęciu rachunkowość zarządcza obejmuje także inne obszary rachun-

kowości, które są ukierunkowane na informacyjne wspomaganie zarządzania organi-

zacjami. Chodzi tu zwłaszcza o rachunek kosztów i controlling, tym bardziej że różnice 

między tymi subdyscyplinami są bardzo płynne. Ponadto dyskusje dotyczące przed-

miotowego zakresu oraz relacji między rachunkowością zarządczą i controllingiem są 

prowadzone w środowisku naukowym rachunkowości w Polsce od dłuższego czasu, 

a ich przykładem jest praca A. Szychty i J. Dobroszek (2017). 

Termin „wrocławski ośrodek rachunkowości zarządczej” jest natomiast określe-

niem umownym i nie odnosi się tylko do Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości 

Zarządczej i Controllingu. Jest tak dlatego, że w Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu także inne katedry zajmowały i zajmują się, choć w znacznie mniejszym 

stopniu, problematyką szeroko rozumianej rachunkowości zarządczej, właśnie z ra-

chunkiem kosztów i controllingiem. Takie podejście jest uzasadnione dążeniem do 

ukazania w artykule możliwie pełnego wkładu pracowników naukowo-dydaktycznych 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w rozwój rachunkowości zarządczej 

w Polsce.   

 

 

2. Początki rachunkowości zarządczej w ośrodku wrocławskim  

– badania i kalkulacja kosztów 
 

Geneza rachunkowości zarządczej jest mocno związana z rachunkiem kosztów, który 

wykształcił się w okresie rewolucji przemysłowej, gdy zaczęto go stosować w amery-

kańskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. W początkowym okresie rachunek kosztów 

wykorzystywano do kalkulacji jednostkowych kosztów produkcji, głównie na potrzeby 

wyceny produktów oraz ustalania wyniku finansowego w sprawozdaniach finanso-

wych (Sojak, 2015, s. 43). Następnie zaś informacje o pełnych kosztach produktów 

wykorzystywano jako podstawę ustalania cen sprzedaży produktów. 

Stulecie 1850–1950 było okresem dynamicznego rozwoju rachunku kosztów, co 

przejawiało się wyodrębnieniem podstawowych jego modeli: rachunku kosztów pełnych 

oraz rachunku kosztów zmiennych. Równocześnie powstał rachunek kosztów standar-

dowych wraz z analizą odchyleń oraz zaczęto przeprowadzać budżetowanie kosztów, 

które to instrumenty wykorzystywano w kontroli działalności przedsiębiorstw. Zaczęto 

także stosować metody statystyczne, w szczególności analizę korelacji i regresji, do 

szacowania i przewidywania kosztów. W omawianym okresie coraz częściej informacje 
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z rachunku kosztów stanowiły podstawę podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach 

(Szychta, 2008, s. 35–72). 

Jeszcze przed rokiem 1947, w którym rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Han-

dlowa we Wrocławiu, ukazały się publikacje poświęcone rachunkowi kosztów, których 

autorami byli późniejsi pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w tej uczelni. 

Należy wskazać przede wszystkim artykuły naukowe Jana Falewicza poświęcone 

kształtowaniu cen na podstawie kosztów (Falewicz, 1934, 1937) oraz badaniom kosz-

tów na potrzeby oceny działalności przedsiębiorstwa (Falewicz, 1946). Należy przy 

tym dodać, że w roku akademickim 1938/39 prowadził on zajęcia dydaktyczne z przed-

miotu kalkulacja przemysłowa w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych 

w Katowicach (Czech, 2009). 

Nazwisko Jana Falewicza długo nie było kojarzone w ośrodku wrocławskim z ra-

chunkowością, lecz głównie ze statystyką, ponieważ w 1951 roku został kierownikiem 

Katedry Statystyki. Jednakże trzy następne jego artykuły naukowe opublikowane 

w 1947 roku, a więc w roku powołania do życia Wyższej Szkoły Handlowej we Wro-

cławiu, także dotyczyły metod badania kosztów. Są to prace (Falewicz, 1947a, 1947b, 

1947c), które mieszczą się w obszarze rachunkowości zarządczej. Ponadto J. Falewicz 

wykładał dwa podstawowe przedmioty, tj. ekonomikę przedsiębiorstw oraz statystykę. 

Treści programowe pierwszego z nich zawierały wiedzę dotyczącą kosztów, gospodar-

ności i rentowności przedsiębiorstw. Była to w rzeczywistości wiedza, którą obecnie 

należałoby zaliczyć do obszaru zainteresowań rachunkowości zarządczej, gdyż w tam-

tym czasie takiego przedmiotu nie wyodrębniono w programie studiów.  

Sam termin management accounting został wprowadzony do słownictwa rachun-

kowości w krajach anglojęzycznych dopiero po 1950 (Szychta, 2018). W tym samym 

1947 roku co J. Falewicz, opublikował pracę dotyczącą kalkulacji przemysłowej Jan 

Treter, który był współorganizatorem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. 

Praca ta była poświęcona kalkulacji kosztów produktów, co jest domeną rachunku 

kosztów, który dał zaczątki rachunkowości zarządczej w skali światowej. Jan Treter 

prowadził również wykłady nie tylko z analizy i kalkulacji przemysłowej, ale także 

z analizy bilansu i rentowności (Słownik biograficzny…, 2007, s. 175–178). Również 

te zagadnienia, zwłaszcza analiza rentowności przedsiębiorstwa, są przedmiotem do-

ciekań rachunkowości zarządczej. 

Wybitnym przedstawicielem wrocławskiego ośrodka rachunkowości jest niewątpli-

wie Ryszard Stadtmüller, który zatrudnił się w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocła-

wiu w 1947 roku. Wniósł on trwały wkład w rozwój teorii rachunkowości, zajmując 

się metodologiczną problematyką rachunkowości, której poświęcił większość publikacji 

(Słownik biograficzny…, 2007, s. 147–150). Interesowało go także prowadzenie rachunku 

kosztów, a rozważania na temat jego przedmiotu przedstawił w artykule (Stadtmüller, 

1957). 

Z początkami wrocławskiego ośrodka rachunkowości jest także związana osoba 

Stefana Górniaka, założyciela i kierownika Katedry Rachunkowości. Stefan Górniak 

podjął pracę w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu w 1949 roku. W latach 
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1951–1952 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej. W 1952 roku prze-

niósł się do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, gdzie objął Katedrę Rachun-

kowości (Słownik biograficzny…, 2007, s. 41–45). Mimo że Stefan Górniak był bardzo 

krótko związany z uczelnią we Wrocławiu, to jego zasługi w zaistnieniu wrocławskiego 

ośrodka rachunkowości trudno jest przecenić. To z utworzonej przez niego katedry wy-

wodzą się także twórcy dorobku z obszaru rachunkowości zarządczej. 

W tym samym 1949 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej we 

Wrocławiu Stanisław Jagiełło. Profesor zajmował się przede wszystkim modernizacją 

systemu rachunkowości oraz pomiarem ekonomicznym w warunkach inflacji. W jego 

dorobku naukowym znajdują się także prace poświęcone rachunkowi kosztów opubli-

kowane w późniejszym okresie, co będzie ukazane w dalszej części artykułu. 

W 1949 roku został zatrudniony w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu Hen-

ryk Sobis. W pierwszych 25 latach pracy w tej uczelni zajmował się przede wszystkim 

rachunkowością, w tym rachunkiem kosztów i komputeryzacją rachunkowości. W dru-

gim zaś okresie jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne dotyczyły organizacji 

i zastosowań informatyki ekonomicznej (Ludzie nauki…, 2012, s. 158). Wkład Hen-

ryka Sobisa w rozwój rachunku kosztów zostanie ukazany w następnym punkcie tego 

artykułu. 

Kolejnym w porządku chronologicznym przedstawicielem wrocławskiej szkoły ra-

chunkowości, który zajmował się m.in. problematyką rachunkowości zarządczej, jest 

Bolesław Siwoń. Rozpoczął on pracę w charakterze nauczyciela akademickiego 

w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu w 1950 roku. W 1952 roku opubliko-

wał on książkę poświęconą rachunkowości jednostek przemysłowych i handlowych. 

W pracy tej dużo miejsca poświęcał zasadom prowadzenia rachunku kosztów, w szcze-

gólności w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

Następną w ujęciu historycznym postacią, której nazwisko kojarzy się z rachunkiem 

kosztów we wrocławskim ośrodku rachunkowości, jest Wiktor Malc, który rozpoczął 

pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu w 1951 roku. Na początku swo-

jej drogi akademickiej opublikował on dwa artykuły naukowe z zakresu rachunku 

kosztów, z których pierwszy dotyczył istoty i zakresu kosztu własnego (1957), nato-

miast drugi zadań rachunku kosztów (1959). 

W tym punkcie artykułu zostało przedstawionych ośmiu wybitnych przedstawicieli 

wrocławskiej szkoły rachunkowości, którzy rozpoczęli pracę w Wyższej Szkole Han-

dlowej we Wrocławiu od czasu jej utworzenia oraz w pierwszych dwóch latach funk-

cjonowania Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Wszyscy z nich uzyskali tytuły naukowe 

profesorów i w znacznym stopniu przyczynili się do tego, że ośrodek wrocławski stał 

się wiodącym w kraju w obszarze rachunkowości. Ponadto zajmowali się oni w więk-

szym lub mniejszym stopniu rachunkiem kosztów. Szczególny wkład w początki roz-

woju rachunkowości zarządczej wnieśli jednakże Jan Falewicz i Wiktor Malc. 
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3. Zarządczy rachunek kosztów  

– dalsza ewolucja rachunkowości zarządczej 
 

W połowie XX wieku nastąpiła zasadnicza zmiana orientacji zadań rachunku kosztów 

w kierunku zaspokajania potrzeb informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwach. 

Informacje z rachunku kosztów zaczęto coraz powszechniej wykorzystywać w plano-

waniu i kontroli działalności oraz w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Przystoso-

wanie rachunku kosztów do wymogów zarządzania przedsiębiorstwami można uznać 

za wykształcenie się zarządczego rachunku kosztów (Sojak, 2015, s. 43). Ta nowa 

orientacja rachunku kosztów znalazła również odzwierciedlenie w twórczości naukowej 

wrocławskiego ośrodka rachunkowości w latach 60. XX wieku. 

W 1963 roku zostały opublikowane dwie znaczące prace profesorów z Wyższej 

Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu: W. Malca i J. Falewicza. Ich książki traktowały 

o dwóch najważniejszych systemach rachunku kosztów ukierunkowanych na potrzeby 

zarządzania przedsiębiorstwami: rachunku kosztów standardowych i rachunku kosztów 

zmiennych. Te systemy były coraz częściej prezentowane w literaturze światowej oraz 

stosowane w jednostkach gospodarczych różnych krajów. Książki opublikowane przez 

Polaków można uznać za kamienie milowe nie tylko w osiągnięciach w zakresie roz-

woju rachunku kosztów we wrocławskim ośrodku rachunkowości. 

Pierwszą pracę opublikował W. Malc i nosiła ona tytuł Rachunek kosztów postulo-

wanych w przedsiębiorstwie przemysłowym (1963). W książce tej autor wykorzystał 

wszystkie najważniejsze publikacje z literatury światowej oraz przedstawił główne 

koncepcje i metody związane z rachunkiem kosztów o charakterze apriorycznym. Malc 

uznał, że koszty postulowane odzwierciedlają poziom kosztów indywidualnie niezbęd-

nych do poniesienia na wytworzenie jednostki produktów w danych warunkach. Pewną 

odmianą kosztów postulowanych są koszty standardowe, które były prezentowane 

w literaturze zagranicznej. Za ważny element rachunku kosztów postulowanych uznał 

analizę odchyleń kosztów faktycznie poniesionych od kosztów postulowanych, wyróż-

niając dwa ich rodzaje: sprostowania i niedotrzymania. 

Pracę W. Malca należy uznać za pionierską w literaturze polskiej monografię nau-

kową dotyczącą rachunku kosztów postulowanych, której problematyka była konty-

nuowana lub rozwijana przez niego oraz innych badaczy z ośrodka wrocławskiego. 

W tym samym roku H. Sobis (1963) opublikował książkę poświęconą w całości ra-

chunkowi kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie o długim cyklu produkcyjnym, 

która była pracą komplementarną do dzieła W. Malca. W 1969 roku W. Malc opubli-

kował pracę pt. Pomiar kosztów w przemyśle, w której wyodrębnił dwa podsystemy: 

system ewidencyjny rachunku kosztów oraz rachunek kosztów postulowanych, pre-

zentując sposoby pomiaru w nich kosztów oraz ich wzajemne powiązania.  

Ważne znaczenie dla prowadzenia rachunku kosztów postulowanych miało zasto-

sowanie techniki komputerowej, co znalazło wyraz w powstaniu współautorskiej pracy 

Malc i in. (1975). W pracy tej ukazano połączenie rozwiązań rachunku kosztów norma-

tywnych z systemami informatycznymi rachunkowości, co było pierwszymi propozycjami 
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w tamtych czasach. Swoistego rodzaju podsumowaniem doświadczeń W. Malca w ob-

szarze rachunku kosztów, w tym zwłaszcza rachunku kosztów apriorycznych, było 

opublikowanie w 1979 roku książki współautorskiej (Jarugowa i in., 1979). Problema-

tyka oraz poziom naukowy publikacji Wiktora Malca upoważniają do uznania go za 

twórcę wrocławskiej szkoły rachunku kosztów i jednego z najważniejszych przedsta-

wicieli polskiej myśli ekonomicznej w tej dziedzinie. 

Dzieło twórcy wrocławskiej szkoły rachunku kosztów, W. Malca, było także kon-

tynuowane przez jego uczniów w rozprawach habilitacyjnych. Z. Luty (1990) rozwijał pla-

nistyczny rachunek kosztów. M. Kufel (1990) prowadził badania nad budżetowaniem 

i kontrolą kosztów przepływu materiałów. D. Sołtys (1991) zajęła się metodycznymi 

aspektami realizacji funkcji rachunku kosztów w warunkach produkcji aparaturowej. 

Praca opublikowana przez J. Falewicza w 1963 roku nosi tytuł Rentowność, gospo-

darność, koszty. Przyczynek do teorii mikroekonomii i jest ona rozwinięciem wcze-

śniejszej jego pracy (Falewicz, 1949). Dzieło to nie znalazło takiego uznania w środo-

wisku rachunkowości, jak praca W. Malca wydana w tym samym roku, na co złożyły 

się dwa powody. Po pierwsze, w tym czasie J. Falewicz kierował Katedrą Statystyki 

i nie prowadził wykładów z rachunkowości. Drugą przyczyną było podejście zastoso-

wane przez autora w przytoczonej pracy, wykorzystujące w dużym stopniu metody 

statystyczne i matematyczne, które w ówczesnych czasach nie było powszechne w li-

teraturze z zakresu rachunkowości. J. Falewicz jest uważany w środowisku ekonome-

trycznym za prekursora mikroekonometrii w ośrodku wrocławskim (Bartosiewicz, 

2007, s. 15–20). Dlatego niniejsza wzmianka ma też na celu przywrócenie pamięci jego 

dzieła adeptom rachunkowości zarządczej w Polsce, co było także uczynione wcześniej 

w pracach (Nowak, 2017, s. 183–188) oraz (Nowak, 2018, s. 227–238) w znacznie 

szerszym ujęciu. 

J. Falewicz w swoim dziele odniósł się krytycznie do przydatności jednostkowego 

kosztu własnego w ocenie gospodarności przedsiębiorstw oraz przy podejmowaniu de-

cyzji ekonomicznych. Zamiast tego zaproponował ustalać systematycznie zależność 

między kosztami a wielkością produkcji przy wykorzystaniu regresji liniowej. Uzyskane 

w ten sposób informacje o kosztach stałych i zmiennych wykorzystywał także w ra-

chunkach planistycznych i kontrolnych oraz decyzyjnych. Na podstawie ustalonej za-

leżności koszty – wielkość produkcji oceniał rentowność i gospodarność w przedsię-

biorstwie uznając, że te cele przedsiębiorstwa powinny być osiągnięte przez poprawę 

efektywności wykorzystania zasobów. Takie podejście do badania kosztów jest typowe 

dla rachunku kosztów zmiennych oraz jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębior-

stwem, co w ubiegłym wieku było tendencją światową. Jest to jednocześnie także obecnie 

jedno z podstawowych zagadnień rachunkowości zarządczej, co upoważnia do uznania 

J. Falewicza za jej prekursora w Polsce. 

Uzupełnieniem informacji o osiągnięciach wrocławskiego ośrodka rachunkowości 

w obszarze rachunku kosztów mogą być te dotyczące zastosowania tego instrumentu 

w jednostkach wybranych branż. S. Jagiełło (1971) zajął się rachunkiem kosztów w bu-

downictwie, W. Malc i M. Pałka (1975) w przemyśle spożywczym, natomiast 
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R. Stadtmüller (1976) w gospodarce miejskiej. Problematyce rachunku kosztów spe-

cyficznej działalności, jaką jest przedsiębiorstwo telewizyjne poświęcił swoją książkę 

R. Kotapski (2005). Ponadto ten sam autor przeprowadził badania dotyczące rachunku 

kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

(Kotapski, 2017). 

Także inni profesorowie z wrocławskiego ośrodka rachunkowości przyczynili się 

do rozwoju zarządczego rachunku kosztów, czego przykładem może być praca H. So-

bisa (1968) poświęcona wykorzystaniu rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębior-

stwem oraz B. Siwonia (1983) dotycząca kontroli kosztów działalności gospodarczej. 

Jednocześnie ważną tendencją było łączenie problematyki pomiaru kosztów z ustala-

niem wyników finansowych, co stało się przedmiotem dociekań naukowych B. Siwonia 

(1972, 1986) oraz S. Jagiełły (1979). To zagadnienie rozwijał E. Nowak (1994, 1996) 

ukierunkowując swoje badania na decyzyjne rachunki kosztów i wyników z wykorzy-

staniem metod ekonometrycznych i matematycznych. Prowadzenie problemowych ra-

chunków kosztów i wyników nie jest możliwe bez wspomagania komputerowego, co 

stanowiło przedmiot zainteresowań w pracy pod redakcją M. Kwiecień (1986). 

Rachunek kosztów ewoluował w kierunku orientacji zarządczej, co było uwidocz-

nione w drugiej części tego punktu. To było przesłanką wykształcenia się zarządzania 

kosztami, które współcześnie stanowi ważny obszar rachunkowości zarządczej. Ten-

dencja ta jest także zauważana w twórczości naukowej ośrodka wrocławskiego. 

W pierwszej dekadzie XXI wieku zostały opublikowane cztery prace zwarte z tej pro-

blematyki. E. Nowak i in. (2004) zaprezentowali różne modele i odmiany rachunku 

kosztów i zarządzania kosztami. Uzupełnieniem tej pracy jest publikacja R. Piechoty 

(2005) poświęcona w całości zarządzaniu kosztami w układzie działań. Praca pod re-

dakcją E. Nowaka (2006) została poświęcona strategicznemu podejściu do zarządzania 

kosztami. M. Biernacki i in. (2006) zajęli się zarządzaniem kosztami w małym i śred-

nim przedsiębiorstwie produkcyjnym, natomiast autorzy prac zbiorowych pod redakcją 

R. Kowalaka (2007a, 2007b) w przedsiębiorstwie usługowym i handlowym. Praca pod 

redakcją R. Kowalaka (2009) została w całości poświęcona rachunkowi kosztów cyklu 

życia produktu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Publikacja (Biernacki, Kowalak, 

2010) ukazuje rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proble-

matyka zarządzania kosztami była także kontynuowana przez E. Nowaka i M. Wierz-

bińskiego (2010).   

 

 

4. Rachunkowość zarządcza  

a controlling i zarządzanie dokonaniami 
 

Rachunkowość zarządcza jest powszechnie traktowana jako system informacyjny jed-

nostki gospodarczej, co było przedmiotem zainteresowania wielu przedstawicieli 

ośrodka wrocławskiego. A. Liwacz, J. Ochman i H. Sobis (1971) oraz autorzy pracy 

zbiorowej (Sobis, red., 1976) zajęli się organizacją i mechanizacją rachunkowości oraz 
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sposobami usprawniania procesu przetwarzania informacji w rachunkowości. Szerokie 

rozważania na temat informacyjnej funkcji rachunkowości, w tym jej ukierunkowania 

na potrzeby zarządzania, przeprowadził B. Siwoń (1972). Kontynuacją tego nurtu ba-

dań było opublikowanie przez J. Ochmana (1986) pracy poświęconej integracji w sys-

temach informatycznych rachunkowości oraz pod redakcją J. Stępniewskiego (1988) 

pracy poświęconej systemowi rachunkowości wspomaganej komputerem. Z kolei 

M. Kwiecień (1991) ukazała rolę systemu z bazą wiedzy w rachunkowości zarządczej. 

Natomiast A. Bytniewski (1996) opracował założenia teoretyczne robotyzacji rachun-

kowości. 

Ważnym zadaniem rachunkowości jest pomiar wielkości ekonomicznych charakte-

ryzujących działalność jednostek gospodarczych, a zwłaszcza wyników finansowych. 

Zasadami ustalania tej podstawowej kategorii dokonań finansowych zajął się 

R. Stadtmüller (1968). W. Dotkuś (1988) rozważał trudny problem pomiaru efektyw-

ności gospodarowania w warunkach inflacji. Z kolei B. Siwoń (1989) ukazał cało-

ściowe podejście do pieniężnego pomiaru działalności przedsiębiorstwa w rachunko-

wości. Ważnym przyczynkiem do zasad ustalania wyników finansowych przedsiębior-

stwa była praca A. Kardasza (1992). Uwzględniając znaczenie wyniku finansowego 

w działalności gospodarczej dwa zespoły przygotowały prace dotyczące tej problema-

tyki: E. Nowak (red.) (2004) oraz K. Czubakowska i in. (2013). 

Wynik finansowy jest kryterium oceny rentowności przedsiębiorstwa oraz podej-

mowania decyzji gospodarczych. To było przesłanką podjęcia przez B. Siwonia (1992) 

badań nad kalkulacją przeprowadzaną na potrzeby biznesu. Ponadto B. Siwoń (1994) 

zajął się sterowaniem rentownością w przedsiębiorstwie. W pracach tych były konty-

nuowane rozważania J. Falewicza (1963) dotyczące oceny rentowności przedsiębior-

stwa przy wykorzystaniu informacji o wynikach i kosztach. Ponadto praca (Nowak, 

2017a) traktuje szeroko o ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, nato-

miast w pracy zbiorowej (Nowak, red., 2001a) ukazane zostało zastosowanie metod 

statystycznych w analizie działalności przedsiębiorstwa. 

Rachunki planistyczne i kontrolne oraz decyzyjne kosztów i wyników są domeną 

rachunkowości zarządczej, co prezentuje książka pod redakcją D. Sołtys (2003). Syn-

tezę wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej podaje praca Kotapskiego i in. (2008). 

Problematyka ta została szeroko ukazana w najnowszym wydaniu pozycji (Nowak, 

2016). W ostatniej edycji pracy (Nowak, 2017b) jest natomiast przedstawione bardziej 

zaawansowane modelowe podejście do tego zagadnienia, wykorzystujące metody eko-

nometryczne i matematyczne. 

W rachunkowości zarządczej przełomu XX i XXI wieku zaistniał wyraźny trend w 

kierunku wspomagania zarządzania strategicznego. Strategicznej rachunkowości za-

rządczej zostały poświęcone dwie publikacje autorów z ośrodka wrocławskiego: 

B. Nity (2009a) oraz pod red. E. Nowaka (2009). Z podejściem strategicznym jest 

mocno związane wspomaganie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, co zostało 

ukazane w pracy (Nowak, red., 2010). 
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Rachunkowość zarządcza ma rację bytu zwłaszcza w tych organizacjach gospodar-

czych, w których funkcjonują ośrodki odpowiedzialności. To podejście jest związane 

z decentralizacją zarządzania przedsiębiorstwem, a została mu poświęcona praca zbio-

rowa (Nowak, red., 2001b). Specyficznych instrumentów wymaga prowadzenie ra-

chunkowości zarządczej w grupach kapitałowych, co prezentuje praca pod redakcją 

E. Nowaka (2018b). 

Sterowanie działalnością przedsiębiorstwa według ośrodków odpowiedzialności 

jest domeną controllingu jako koncepcji zarządzania, która w Polsce zyskała na popu-

larności na początku lat 90. ubiegłego wieku w związku z zachodzącymi przemianami. 

Wykorzystaniu rachunkowości w controllingu została poświęcona praca pod redakcją 

E. Nowaka (1996). W ostatnim 25-leciu controlling był intensywnie rozwijany w ośrodku 

wrocławskim, co znalazło wyraz w wielu publikacjach. W zmienionym wydaniu pracy 

pod redakcją E. Nowaka (2011) został ukazany controlling różnych obszarów działal-

ności przedsiębiorstwa, natomiast w nowym wydaniu pracy pod redakcją E. Nowaka 

(2018a) zostały zaprezentowane różne instrumenty controllingu operacyjnego i strate-

gicznego.  

W ośrodku wrocławskim powstały również prace poświęcone w całości wybranym 

instrumentom controllingu, z których najważniejszym jest niewątpliwie budżetowanie. 

W szerokim ujęciu budżetowanie zostało przedstawione w drugim wydaniu pracy pod 

redakcją E. Nowaka i B. Nity (2010). Kompendium wiedzy z budżetowania w przed-

siębiorstwie stanowi praca R. Kotapskiego (2006). Z. Kes (2004) ukazał specyfikę bu-

dżetowania kosztów w spółkach dystrybuujących energię elektryczną. Z kolei R. Ko-

tapskiego (2014) interesuje budżetowanie w przedsiębiorstwach budowlano-montażo-

wych. R. Kowalak (2009) zajął się natomiast wykorzystaniem benchmarkingu w con-

trollingu. 

Controlling rozwijany we wrocławskim ośrodku rachunkowości nie ogranicza się 

do wykorzystania rachunkowości, ale także dotyczy „miękkich” obszarów zarządzania. 

M. Nowak (2007) przedstawiła rozwiązania dotyczące controllingu działalności mar-

ketingowej. Psychologicznym aspektom controllingu poświęciła swoją monografię 

(Nowak, 2013), której problematykę rozwinęła w innej pracy (Nowak, 2017). Ponadto 

M. Nowak (2015) zajęła się instrumentami controllingu personalnego w przedsiębiorstwie. 

W ośrodku wrocławskim powstało także kilka prac poświęconych rachunkowości 

zarządczej i controllingowi wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa czy też 

instytucji. W pracy pod red. M. Poszwy (2005) zostały zaprezentowane zasady rozli-

czeń podatkowych przedsiębiorstwa, natomiast praca (Poszwa, 2007) została poświę-

cona zarządzaniu podatkami w przedsiębiorstwie. M. Klinowski (2010) przedstawił 

podejście rachunkowości zarządczej zorientowanej na projekty. P. Bednarek (2006) 

opracował monografię poświęconą w całości controllingowi w zarządzaniu gminą. 

Z kolei T. Dyczkowski (2010) ukazał specyfikę controllingu w organizacjach pożytku 

publicznego. W jednostkach sektora finansów publicznych ważnym instrumentem za-

rządzania jest audyt wewnętrzny, w którym istotną rolę odgrywa samoocena, która jest 

przedmiotem rozważań P. Bednarka (2015). 



130                                                                                                                                      Edward Nowak 
 

 

Funkcjonowanie rachunkowości zarządczej i controllingu w jednostkach gospodar-

czych nie jest możliwe bez zastosowania technologii informatycznych. Dlatego 

w ośrodku wrocławskim powstały trzy prace zwarte poświęcone tej problematyce. 

J. Stępniewski (1979) ukazał wykorzystanie komputeryzacji rachunkowości zderze-

niowej na potrzeby zarządzania. M. Kwiecień (1991) zajęła się rolą systemu z bazą 

wiedzy w rachunkowości zarządczej. Z kolei autorzy pracy zbiorowej pod redakcją 

A. Kardasza i Z. Kesa (2004) przedstawili zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w con-

trollingu. 

Systemy controllingu podlegają rozwojowi i doskonaleniu, zarówno jeśli chodzi 

o koncepcje teoretyczne jak i zastosowania w praktyce. Dlatego ważnym problemem 

badawczym jest ocena sprawności funkcjonowania controllingu. Temu zagadnieniu z per-

spektywy podejścia procesowego poświęcił swoją monografię K. Nowosielski (2018). 

W ostatnich latach istotnie zwiększyło się zainteresowanie systemami zarządzania 

dokonaniami przedsiębiorstw oraz instytucji, co poskutkowało kilkoma monografiami 

poświęconymi tej problematyce. B. Nita (2009b) ukazał rolę rachunkowości zarządczej 

we wspomaganiu zarządzania dokonaniami. Praca pod redakcją E. Nowaka (2012) pre-

zentuje problematykę pomiaru i raportowania dokonań przedsiębiorstwa. M. Kotłowska 

i R. Kowalak (2016) opracowali zestaw kluczowych mierników dokonań na potrzeby 

zarządzania przedsiębiorstwem. Inna praca pod redakcją E. Nowaka (2016) dotyczy 

kompleksowego ujęcia zarządzania dokonaniami w organizacjach. W pracy (Nowak, 

2018) jest przedstawiona ocena działalności przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu po-

noszonych kosztów. Coraz większego znaczenia w działalności przedsiębiorstw nabie-

rają czynniki niefinansowe, których ujawnianiem na przykładzie europejskich spółek 

biofarmaceutycznych zajęła się J. Dyczkowska (2019). 

Rachunkowość zarządcza stała się nieodłącznym elementem procesu zarządzania 

i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Współcześnie rachunkowość zarządcza 

stanowi ważny instrument podnoszenia wartości w przedsiębiorstwie. Sposób prowa-

dzenia działalności i tworzenia wartości jest istotą modelu biznesu przedsiębiorstwa 

w badaniach naukowych M. Wierzbińskiego (2017). Jest to przesłanką do uznania 

przez niego znaczącej roli rachunkowości zarządczej w tworzeniu i odnowie modelu 

biznesu przedsiębiorstwa. Integracja narzędzi rachunkowości zarządczej w projekto-

waniu modelu biznesu i jego doskonaleniu jest aktualnym wyzwaniem zarówno dla 

teorii, jak i praktyki zarządzania.    

 

 

Wnioski 
 

Rachunkowość zarządcza podlega dynamicznemu rozwojowi zarówno w obszarze 

koncepcji teoretycznych, jak i rozwiązań metodycznych. Rozwój ten wyraża się do-

skonaleniem istniejących metod i narzędzi oraz powstawaniem nowych koncepcji. Po-

nadto systematycznie zwiększa się zakres stosowania rachunkowości zarządczej 
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w praktyce przedsiębiorstw. Stało się tak dlatego, ponieważ była coraz bardziej sku-

tecznym instrumentem zarządzania przy zmieniających się uwarunkowaniach prowa-

dzenia działalności gospodarczej. 

Rozwój rachunkowości zarządczej w Polsce następował w ślad za zachodzącymi 

przemianami. Zmiany, jakie zaszły w tym okresie w naszym kraju, przyczyniły się do 

wykształcenia rachunkowości zarządczej jako subdyscypliny naukowej rachunkowo-

ści, przedmiotu nauczania na studiach i praktyki przedsiębiorstw. Stwierdzenia te mogą 

być także odniesione do wrocławskiego ośrodka rachunkowości skupionego w Uni-

wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którego historia liczy już ponad 70 lat. 

W ośrodku tym, od początku jego istnienia były prowadzone studia teoretyczne i ba-

dania praktyczne z obszaru rachunkowości zarządczej nawet wtedy, gdy nie była ona 

formalnie wyodrębniona. 

Przeprowadzone w niniejszym artykule studia literaturowe wykazały, że dorobek 

ośrodka wrocławskiego w obszarze rachunkowości zarządczej w okresie jego istnienia 

jest znaczący. Wyraża się on przede wszystkim licznymi publikacjami o charakterze 

monografii. W ten sposób cel artykułu został osiągnięty. 

Przywołane publikacje dotyczyły problematyki, która nawiązywała do ówczesnych 

uwarunkowań działalności przedsiębiorstw. Dlatego hipoteza badawcza artykułu zo-

stała pozytywnie zweryfikowana. 
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