
Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie to podręcznik adresowany do wszystkich, 

którzy interesują się logistyką i rachunkowością. Połączono w nim zagadnienia teoretyczne poparte 

praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Czytelnik dowie 

się: 

• jaka jest rola logistyki w przedsiębiorstwie, 

• jak się klasyfikuje i rejestruje koszty w logistyce, 

• jakie znaczenie w przedsiębiorstwie mają poszczególne działania i procesy logistyczne, 

• jak sporządza się rachunek kosztów działań, 

• jakie inne modele rachunku kosztów można zastosować w przedsiębiorstwie, 

• jakie są cele budżetowania, 

• jak budżetuje się koszty logistyczne. 
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oraz w sektorze finansów publicznych. 
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