
Panel Ekspercki:  

Pozyskiwanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zarządzanie finansami w firmie 

 

Termin: 3 kwietnia  2019 r. (środa), godz. 16.00  

Miejsce: Sala B 106, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Eksperci 

 

dr hab. Marta Postuła 

Kierownik Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UW, prof. 

w Katedrze Ekonomii, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie współpracy 

projektowej. Zajmowała szereg stanowisk menedżerskich w administracji publicznej: Kierujący 

Departamentem Rozwoju Kolei  w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Zastępca Dyrektora 

Departamentu Budżetu Państwa oraz Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych 

 w Ministerstwie Finansów.  

 

dr Rafał Cieślik 

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości. 

Działalność dydaktyczno-naukową koncentruje głównie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego. Współpracuje także z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w 

Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA.  Należy do wąskiego grona 

polskich naukowców specjalizujących się w zakresie oceny wiarygodności informacji finansowej. Jako 

jeden z pierwszych wprowadził do polskiej nauki podstawy metodologiczne oceny „jakości zysku” 

oraz podstawy metodologiczne detekcji manipulacji księgowych. Autor licznych artykułów 

opublikowanych zarówno w kraju, jak  i za granicą oraz współautor czterech monografii: „Finanse 

firmy, jak zarządzać kapitałem (2012)”, „Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic (2015)”, 

„Finanse firmy w decyzjach menedżerskich (2016)” oraz „Projekty inwestycyjne, Planowanie, 

Budżetowanie, Ocena efektywności (2016)”. 

Swoją działalność dydaktyczno-naukową wzbogaca dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym, 

jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów 

przedsiębiorstw. Łącząc doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną prowadzi także działalność 

szkoleniową i doradczą, współpracując z międzynarodowymi firmami audytorskimi oraz 

szkoleniowymi. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen 

przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć 

rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych 

dla potrzeb postępowań sądowych.  

Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 

oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego International Journal of Finance, Economics & Trade (IJFET). 

 

Piotr Karolak  

Doradca Biznesowy – zajmuje się obsługą małych przedsiębiorstw w Santander Bank Polska. 

Wcześniej zatrudniony w Deutsche Bank Polska oraz Raiffeisen Bank Polska – również zajmując się 

obsługą małych firm. Dysponuje siedmioletnim doświadczeniem w bankowości. Ponadto prowadził  

firmę świadczącą usługi doradcze w zakresie pomocy przy rejestracji i rozpoczynaniu działalności na 

terenie Polski – dla przedsiębiorców z zagranicy. 



 

Artur Rymarczyk 

Wiceprezes Zarządu Ecovis System Rewident Sp. z o. o. Biegły rewident. Absolwent Wydziału 

Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1993-1994 uczestnik międzynarodowego 

duńskiego programu Management In a Market Economy organizowanego przez National Agency of 

Industry and Trade w Danii. Przez wiele lat kierował projektami audytowymi w działach audytu w 

firmach z tzw. Wielkiej Czwórki. Pełnił również funkcję Dyrektora Finansowego w międzynarodowych 

spółkach z branży edukacyjnej, transportowej i leasingowej. W Ecovis System Rewident Sp. z o.o. 

odpowiada za działy audytu i doradztwa gospodarczego. Nadzoruje również weryfikację sprawozdań 

finansowych według polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. 

 

Andrzej Rogoziński 

All-round finance specialist z dużym doświadczeniem controllingowym. Przez ostatnie dwa lata 

pracował jako partner biznesowy w badaniach klinicznych zapewniając kompleksowe wsparcie             

z zakresu szeroko rozumianych finansów zaczynając od budżetowania projektu, kontroli wykonań, 

działaniach korygujących i komentowaniu odchyleń, przez rozliczanie projektu, aż po takie rzeczy jak 

sprawdzanie umów i przepychanie faktur. Współpracował z zespołami projektowymi z USA, Kanady, 

Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Chin. Od lat prowadzi także działania doradcze z zakresu oceny 

pomysłów biznesowych, zwłaszcza w zakresie finansowym. 

 

 

ZAPISZ SIĘ: Zgłoszenia odbywają się poprzez wysłanie maila na adres: centrumwz@ uw.edu.pl  

Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, realizujący 

projekt „Dialog”, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego" 

 

 


