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Lean Accounting
– problemy wdrażania w Polsce
Łódź, 25-26 kwietnia 2012

Pierwsza w Polsce konferencja na temat Lean Accounting
Problematyka Konferencji poświęcona jest m.in. takim kwestiom jak:
• specyfika systemów rachunkowości/controllingu w firmach zarządzanych zgodnie z podejściem lean,
• systemy pomiaru i komunikowania dokonań stosowane w przedsiębiorstwach stosujących lean management;
• współpraca i komunikacja działów rachunkowości/controllingu z menedżerami linii/produktów, strumienia
wartości etc.
• analiza potrzeb informacyjnych uczestników organizacji i stopnia ich zaspokojenia (luka informacji),
• zespoły międzyfunkcyjne i rola specjalistów rachunkowości/controllingu w tych zespołach,
• zarządzanie projektami w lean: planowanie, komunikowanie, pomiar dokonań,
• organizacja procesów rachunkowości w warunkach lean management,
• lean management w sektorze publicznym,
• audyt sprawozdań finansowych w firmach stosujących lean management,
• kreowanie i zarządzanie kulturą organizacyjną w warunkach lean.

Celem konferencji jest:
 popularyzacja wiedzy wśród praktyków rachunkowości,
menedżerów i środowiska akademickiego w zakresie Lean
Accounting/Management,
 stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu
innowacyjnego podejścia Lean Accounting/Management,
 wymiana doświadczeń z procesu wdrażania i stosowania Lean
Accounting/ Management,
 prezentacja przez praktyków studiów przypadków z korporacji
globalnych działających w Polsce,
 rozwój współpracy między nauką a biznesem.

KONFERENCJA
OBEJMUJE:
STUDIA PRZYPADKÓW
z praktyki wdrożeń
i stosowania Lean
Accounting/Management
PANELE DYSKUSYJNE
z udziałem zaproszonych
gości – praktyków,
w zakresie rachunkowości
i zarządzania w korporacjach
i innych dużych podmiotach
stosujących Lean
Accounting/Management
KONSULTACJE
prowadzone metodą
open space, podczas
których będzie możliwość
rozwiązywania problemów
praktycznych

•

Miejsce konferencji:
 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź, ul. Matejki 22/26.
Zgłoszenia:
 Zgłoszenia można dokonać elektronicznie, faxem lub pocztą tradycyjną –
formularze dostępne na stronie www.wz.uni.lodz.pl/kr w terminie do
13 kwietnia 2012 roku.
Opłata:
 Opłata za udział w konferencji wynosi 1.500 zł.
 Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch,
przerwy kawowe i imprezy towarzyszące.
Kontakt i dodatkowe informacje:
 Dodatkowe informacje można uzyskać:
• na stronie internetowej www.wz.uni.lodz.pl/kr
• mailowo: bilans@uni.lodz.pl
• tel. 042 635-52-24, fax. 042 635-53-10

KONFERENCJĘ ORGANIZUJĄ:
Katedra Rachunkowości oraz
Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
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Japan Tobacco International

IX KONFERENCJA Z CYKLU

Lean Accounting
– problemy wdrażania w Polsce
Łódź, 25-26 kwietnia 2012

SPONSORZY
KONFERENCJI:

PATRONAT:

PATRONAT
MEDIALNY:

KONFERENCJĘ ORGANIZUJĄ:
Katedra Rachunkowości oraz
Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Regionalny Oddział Łódź
Japan Tobacco International

