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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

2009 - obecnie 
 
11/2002 - 
obecnie 

MERA PNEFAL, MERA METAL – członek Rady Nadzorczej 
 

Bank DnB NORD Polska SA, Warszawa 
Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego 
 

Zakres obowiązków:  

– audyty obejmujące pełen zakres działalności Banku – przeprowadzanie analiz  
i formułowanie rekomendacji poaudytowych (planowanie prac, rozdział 
obowiązków w zespole, egzekwowanie wykonania prac, uzgadnianie 
finalnego raportu), bieżąca weryfikacja wdrożenia zaleceń, 

– analiza efektywności działania istniejących procesów, przygotowywanie danych  
i sugerowanych rozwiązań dla optymalizacji funkcjonowania poszczególnych 
działów (w tym m.in. analiza wydajności departamentów sprzedażowych), 

– testowanie nowo wdrażanych produktów i usług pod kątem zgodności z 
rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego i procedurami wewnętrznymi 
Banku i Grupy DnB NORD, 

– koordynacja inspekcji i audytów przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne – 
KNF, audytorów zewnętrznych, audytorów z Grupy DnB NORD. 

Udział w projektach bankowych  
1. „Due diligence” przed zakupem Banku BISE – weryfikacja polityki kredytowej i 

modelu zarządzania i administrowania ryzykiem kredytowym. 
2. Po połączeniu norweskiego banku DnB NOR i NORD/LB, a później również 

połączeniu z bankiem BISE – wdrożenie zunifikowanego systemu kontroli 
wewnętrznej i audytu wewnętrznego. 

 
01/2002 – 
10/2002 

 
 

PricewaterhouseCoopers, Deutsche Revision, Düsseldorf, Niemcy 
Audytor finansowy / starszy konsultant 
 

Partycypowanie w projektach obejmujących: 
– audyt systemu finansowego i kontroli wewnętrznej klientów o międzynarodowej 

strukturze, 
– audyt jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 
– doradztwo przy wprowadzaniu systemów kontrolnych na zlecenie klienta. 
 

09/1998 – 
01/2002 

 
 
 

 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. – Warszawa 
Audytor finansowy / starszy konsultant 
 
Wykonywana praca: 
– nadzór operacyjny nad projektami audytowymi – przygotowanie pracy grupy 

przeprowadzającej audyt, skonstruowanie i realizacja budżetu finansowego  
i osobowego, zarządzanie grupą audytorów (rozdział prac, alokacja obowiązków 
w zależności od stażu i umiejętności członków zespołu, monitorowanie efektów 
pracy), komunikacja w ramach grupy audytorów oraz z klientem, 

– weryfikacja sprawozdań finansowych oraz grupowych pakietów 
sprawozdawczych klientów w oparciu o znajomość polskich, jak również 
międzynarodowych standardów rachunkowości.  



EDUKACJA 

2013 
 
1999-2001 

Egzaminy CIA (Certified Internal Auditor) 
W trakcie zdawania egzaminów i zdobywania tytułu  
Egzaminy ACCA (Association of Chartered Certified Accountants / 
Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów), Wielka Brytania 

1993 – 1998 Uniwersytet Gdański 
Studia dzienne na Wydziale Ekonomicznym, w Instytucie Handlu Zagranicznego 
Przedmioty wiodące: Instytucje i Rynki Finansowe, Finanse Międzynarodowe, 
Ekonomika Handlu Zagranicznego, Transport i Spedycja, Marketing, Prawo 
cywilne i administracyjne, Prawo handlowe 

1996 – 1997 Uniwersytet w Huddersfield (Business School At Huddersfield University), 
Wielka Brytania 
Studia zagraniczne, w ramach programu Tempus, współfinansowanego przez 
Unię Europejską  
Główne przedmioty: Instytucje Finansowe, Komunikacja w Marketingu, Marketing 
Bezpośredni, Zachowanie Konsumenta, Międzykulturowe Zachowania 
Konsumenta 

KURSY DODATKOWE 

2013/2012 
2013 
11/2011 
2011 
 
04/2008 

Cykl szkoleń, przygotowujących do egzaminów CIA 
Windykacja i restrukturyzacja należności bankowych  
Motywacja pracowników i efektywna praca w grupie 
Zarządzanie ryzykiem kredytowym - najlepsza praktyka rynkowa a wymogi 
nadzorcze 
Sprawozdawczość finansowa w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 

03/2008 Zarządzanie ryzykiem nadużyć i przestępstw gospodarczych 
11/2003 Staż w Departamencie Audytu Wewnętrznego w NORD/LB 

Norddeutschelandesbank, Hanower, Niemcy 
11/2002 Staż w Departamencie Audytu Wewnętrznego Banku MHB Mitteleuropaeische 

Handelsbanken AG, Frankfurt nad Menem, Niemcy 
09/2002 Audyt Międzynarodowy – analiza technik audytowych regulowanych 

międzynarodowymi / amerykańskimi / brytyjskimi i niemieckimi standardami 
rachunkowości i audytu 

08/2002 Doradztwo a audyt – podobieństwa i różnice  
04/2002 Brytyjskie Standardy Rachunkowości (UK GAAP standards) – przygotowywanie 

sprawozdań finansowych i raportów  

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 

 Angielski – bardzo dobra, 

 Niemiecki – bardzo dobra, 

 Francuski / hiszpański / rosyjski – podstawowa. 

ZAINTERESOWANIA 

 Psychologia i zarządzanie. 

MOCNE STRONY 

 Efektywna organizacja pracy, 

 Elastyczność i dyspozycyjność, 

 Umiejętność pracy w grupie. 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Państwa firmę (zgodnie z ustawą z dn. 1997.08.29 o 
ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833). 


