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Curriculum vitae
Urodzony:
Języki:

14 października 1978
Angielski – zaawansowany; Hiszpański – podstawowy;
Niemiecki – podstawowy

Doświadczenie zawodowe – rady nadzorcze
lipiec 2015 –
Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej PA Nova S.A.
listopad 2018 Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej Qumak S.A. (wsparcie w
prowadzonym postępowaniu upadłościowym)
2012 – 2017
Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej PKP Cargo S.A,, Bumech S.A. (do
2015), spółki niepublicznej MZCH Organika S.A.
Doświadczenie zawodowe pozostałe
kwiecień 2015 – do
finker | your financial team – założyciel, usługi outsourcingu działów
dzisiaj
finansowych: księgowość, kadry i płace, controling, part-time CFO, interim CFO
grudzień 2011 –
wrzesień 2015
Stanowisko:
Zakres:

listopad 2010 –
listopad 2011
Stanowisko:
Zakres:

Stanowisko:
Raportowanie do:
Zakres:

Ammono S.A. (obecnie przejęta przez Unipress) – światowy lider w
wytwarzaniu półprzewodników z azotku galu metodą amonotermalną.
• Członek Zarządu (do maja 2013), Dyrektor Finansowy
• Nadzorowanie funkcji finansowej w Spółce – np. wprowadzenie nowego
systemu księgowo finansowego, zmiany systemów motywacyjnych, likwidacja
ZFŚS
• Pozyskiwanie dofinansowania ze środków publicznych - blisko 44 mln zł
dofinansowania w 9 projektach (NCBiR, PARP, ESA)
• Nadzorowanie rozliczania i modyfikacji powyższych projektów
• Przygotowanie i rozliczanie budżetu rocznego – miesięczne raporty do
akcjonariuszy
• Wsparcie w poszukiwaniu inwestora - przygotowanie kilkunastu modeli
finansowych dla trzech różnych projektów
• Nadzór nad działalnością operacyjną – zatrudnienie dyrektora produkcji,
pracownika do działu sprzedaży, wprowadzenie produktu testowego
• Monitorowanie realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu produkcji –
dopasowanie wydatków do rozwoju technologii, zamrożenie zatrudnienia
Grupa Ferrum S.A. w Katowicach zajmująca się produkcją infrastrukturalnych rur i
profili a także wielkogabarytowych konstrukcji spawanych. Przychody Grupy
wynoszą ok. 300 mln zł a zatrudnienie 550 osób.
Doradca zarządu Ferrum S.A do spraw finansowych
• Uczestnictwo w przygotowaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Ferrum S.A. za 2010 r.
• Prowadzenie projektu amortyzacji znaków towarowych.
• Uczestnictwo we wprowadzeniu polityki i procedury zarządzania ryzykiem
finansowym.
• Wynajęcie biura w Warszawie
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w ZKS Ferrum S.A. do lipca 2011 r.,
(spółce zależnej Ferrum S.A.), która w związku z odnotowaną w 2010 r. stratą netto
na poziomie 13 mln zł, była w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
Prezes Ferrum S.A.
• Przygotowanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania zarządu z
działalności za 2010 r. – przy 20 mln przychodów, ponad 13 mln zł straty
• Przygotowanie budżetu na 2011 r.
• Utworzenie kontrolingowych raportów finansowych
• Wprowadzenie analizy marży po kosztach zmiennych, modyfikacja kalkulatora
ofert
• Przeniesienie obszaru rachunkowości oraz kadr do spółki matki (redukcje)
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• Koordynowanie pracy doradców prawnych – sprawy sporne z
podwykonawcami, negocjacje porozumień
• Poszukiwanie finansowanie bankowego, negocjowanie warunków
• Negocjowanie warunków umownych i terminów płatności z dostawcami oraz
odbiorcami
Doświadczenie zawodowe (c.d.)
Wrzesień 2004 –
PricewaterhouseCoopers jedna z czołowych globalnych firm świadczących usługi
październik 2010
audytowe, doradztwa podatkowego oraz biznesowego, zatrudniająca ponad 150 tys.
osób w 154 krajach.
Stanowisko:
Menadżer (od października 2010 r.), wcześniej Starszy Konsultant (od listopada
2006 r.) w dziale Usług Transakcyjnych
Raportowanie do:
Dyrektorów, Partnerów
Zakres
• Przeprowadzanie finansowego due dilligence dla inwestorów strategicznych
oraz finansowych;
• Uczestnictwo w ca. 30 projektach typu due diligence, w różnych gałęziach
gospodarki, np.: 3 prywatnych przychodni medycznych; 2 producentów
farmaceutycznych; 2 producentów i sprzedawców znanych marek ubrań;
producenta podkładów kolejowych; producenta szkieł optycznych; operatora
rurociągów; elektrowni; itp.
Stanowisko:
Konsultant (2004-2005) oraz Starszy Konsultant (2005-2006) w Dziale Audytu
Raportowanie do:
• Menadżerów, Dyrektorów, Partnerów
Zakres
• koordynowanie prac zespołu,
• zarządzaniem projektem,
• bezpośrednia komunikacja z klientem.
• Wśród moich klientów znalazły się między innymi dwa banki giełdowe,
narodowe fundusze inwestycyjne, usługi pocztowe.
maj – sierpień 2004
• praca w dziale finansowym Hekon S.A. (Grupa hotelarska Accor)
• prowadzenie ksiąg Hotelu Ibis w Częstochowie.
2003/2004
• praktyki w Departamencie Audytu PwC.
Edukacja
od grudnia 2010
• Program ACCA (2 z 14 egzaminów do zdania)
luty 2009
• Tytuł Biegłego Rewidenta
2002-2003
• Stypendium i roczne studia magisterskie na Universidad de Navarra Privada w
Hiszpanii.
marzec 2002
• Stypendium rządu cypryjskiego, uczestnictwo w Young Managers Programme –
Project Planning and Management w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania
na Cyprze
1997-2002
• Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. Kierunek: Finanse i Bankowość. Praca
magisterska: Zarządzanie długiem publicznym w Polsce..
1993-1997
• II Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Stefana Batorego
1991-1992
• Rok w szkole podstawowej w Boston Chenery Middle School, USA
Inne
2009- 2012
Prowadzenie zajęć z rachunkowości finansowej oraz analizy finansowej
Egzamin TOEFL (2002): 280 (Computer Based Test)
•
Egzamin GRE (2002): Quantitative – 790 (94%) Analytical – 770 (95%)
•
Prawo jazdy kat. B.
•
Dostęp do informacji niejawnych z klauzulą “confidential”, “NATO Secret”, “EU
•
Secret”
Zainteresowania
Sport
Squash, spacery, trekking, snowboard/narty, surfing
Różne
Podróże, literatura, fotografia

