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Spółek notowanych na GPW 
     

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu 
prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych 
osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych 
danych osobowych jest dobrowolne.”  
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Wykształcenie:  

 

1992-1997 Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania 

 Specjalizacja: Zarządzanie finansami 

 Dyplom z wyróżnieniem - czerwiec 1997. 

 

1998-2005 Ukończenie egzaminów ACCA – 1999 rok 

 Członek ACCA od 2000 roku 

 ACCA Practicing Certificate (uprawnienia biegłego rewidenta w 
Wielkiej Brytanii) –  2003 

 Uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) - Lipiec 2003 

 CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny  – uprawnienia zdobyte w 
2005 roku  

Doświadczenie Zawodowe:  

 

Od grudnia 2012 – Niezależny członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek 

notowanych na GPW, przewodniczący Komitetu Audytu w spółkach: 

 

- GTC S.A. – branża nieruchomości 

- CCC S.A. – branża handlu detalicznego (do maja 2019) 

- Apator S.A. – branża elektro-mechaniczna 

- SecoWarwick S.A. – branża elektro-mechaniczna 

 

Niezależny członek Rady Nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu  w spółkach 
nienotowanych na giełdzie:  

 

- SANTANDER-AVIVA JV TU S.A. oraz SANTANDER-AVIVA JV TUNŻ S.A. 

- Raiffaisen Bank International (Oddział w Polsce) od września 2019. 

 

Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz 
komitetów audytu.  
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Listopad 2005 – do listopad 2012 

 

  DYREKTOR DEPARTAMENTU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w 

GRUPIE UBEZPIECZENIOWEJ WARTA – KBC GROUEP NV 
(ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz 
emerytalny, KBC TFI, bancassurance). 

 Sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ 
WARTA S.A. 

 

                 Odpowiedzialność:  
 Zarządzania i rozwijanie funkcji audytu wewnętrznego w Grupie 

WARTA. Raportowanie do Prezesa Zarządu,  Komitetu Audytu, oraz 
audytu grupowego.  

 
 Przeprowadzanie wielorakich  audytów w oparciu o metodologie 

bazującą na ryzyku, skutkujących okresie 7 lat wydaniem około 1000 
rekomendacji dla kierownictwa zwiększających wartość firmy (ponad 
90% z nich zostało wdrożone).  

 
 Zapewnianie Zarządu i Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) o tym czy 

sposób zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych jest 
skuteczny, kontrola wewnętrzna jest adekwatna do poziomu ryzyka, 
oraz czy procesy przebiegają efektywnie. 

 
 Doradzanie i wspieranie biznesu w zakresie zarządzania ryzykiem, 

kontroli wewnętrznej w odniesieniu do nowych i zmodyfikowanych 
procesów, regulacji, wdrażania systemów IT oraz samooceny ryzyka 
dokonywanej przez biznes.. 

 
 Doradzanie biznesowi w zakresie wdrażania nowych produktów, 

zabezpieczania interesów firmy w kluczowych umowach oraz innych 
decyzji kluczowego ryzyka. 

 
 Przeprowadzanie specjalnych postępowań, audytów na wniosek 

Zarządu, Rady Nadzorczej, audytu grupowego lub z własnej 
inicjatywy.  

 
 Współpracowanie z audytorem zewnętrznym w procesie badania 

sprawozdań, w tym koordynacja przygotowania odpowiedzi na 
rekomendacje biegłego rewidenta.  

 
  

wrzesień 1997- 2005 Menedżer w Departamencie Audytu w PricewaterhouseCoopers Sp. 
z o. o. – Departament Usług Finansowych 

Rozwój w PwC:    
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1997 do 1998         Asystent w Departamencie Audytu  

1999 do 2001        Starszy Asystent w Departamencie Audytu 

2002 do 2005        Menedżer w Departamencie Audytu 

 

  Odpowiedzialność w PwC: 

 Audytowanie Instytucji Finansowych i innych podmiotów; Audyty 
Statutowe, Specjalne przeglądy Finansowe, Usługi Doradcze dla 
spółek, Raportowanie finansowe, Podatki, Kontrola wewnętrzna. 

 

Główne umiejętności w  PwC:  

 Ocena ryzyka audytowego i finansowego. 

 Zarządzanie zespołami audytorów. 

 Nadzór nad czynnościami audytowymi wykonywanymi przez 
członków zespołu, Zatwierdzanie pracy i branie całkowitej 
odpowiedzialności za projekty. 

 Raportowanie do partnerów w Polsce i na świecie. 

 Wspieranie klientów w raportowaniu finansowym, oraz zarządzaniu 
finansowym.  

 Odpowiedzialność za prowadzenie międzynarodowych projektów 
ubezpieczeniowych. 

  

  

luty 1997- lipiec 1997: Kontroler finansowy w TCH Components Sp.z o.o. 

Odpowiedzialność: Przygotowanie i konsolidacja sprawozdań finansowych. 

 Analiza finansowa i raportowanie. 

 Wspólpraca z bankami i dostawcami. 

 

Języki: Polski – ojczysty, Angielski – zaawansowany, Niemiecki - średni 

 

Profesjonalne  

członkostwo: Członek Założyciel “Klubu Szefów Audytu Wewnętrznego” w Poland. 

 ACCA –Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów Angielskich,  

 IIA – Instytut Audytorów Wewnętrznych,  

 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,  

    


