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 Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 Rzeczoznawca majątkowy specjalizujący się w wycenach.
 Autor licznych materiałów szkoleniowych i publikacji z dziedziny finansów, w tym na temat wycen
wartości rynkowych przedsiębiorstw, metod ilościowych oraz nowych metod wycen.
 Współautor Techniki Alokacji Kapitałowej (TAK) w związku z ustaleniem wartości godziwej aktywów
spółek przejmowanych w procesach połączenia. Autor modeli wartości rynkowych dla branż:
energetycznej, ochrony i mienia, spożywczej, tekstylnej i innych.
 W ramach PRO AUDIT prowadził szkolenia w roku 2015.

Mirosław Kośmider

 Założyciel oraz Prezes Zarządu PRO AUDIT, biegły rewident z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem
zawodowym.
 Od grudnia 2016 roku jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Nationale Nederlanden PTE S.A.,
zarządzającym największym OFE w Polsce.
 Wcześniej, przez 8 lat pracował w Deloitte & Touche (obecnie Deloitte), gdzie łączył obowiązki audytora
z obowiązkami dyrektora regionalnego biura w Krakowie.
 Od kwietnia 2006 roku do czerwca 2014 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej ING Bank Śląski
S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.
 W okresie od 2002 pełnił funkcję członka, a od 2006 roku Przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – do swojego wycofania się w czerwcu 2011 roku.
 Autor komentarzy w dziedzinie rachunkowości dla Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis oraz współautor
publikacji na temat badania rozrachunków publicznoprawnych, wydanej przez KIBR.
 Prowadził liczne szkolenia zarówno dla wizytatorów i kontrolerów w ramach działalności Krajowej
Komisji Nadzoru jak i dla biegłych rewidentów w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
organizowanego przez Regionalne Zarządy KIBR w Krakowie i innych ośrodkach Polski.
 Wykładowca, szkolący zarówno pracowników Kancelarii, jak również biegłych rewidentów
uczestniczących w obligatoryjnych szkoleniach organizowanych przez PRO AUDIT.

Emilia Kozień

 Biegły rewident i doradca podatkowy.
 Posiada bardzo dobrą znajomość prawa podatkowego zdobytą m.in. podczas pracy w organach
podatkowych i w kontroli skarbowej, pełniąc w tych organach kierownicze funkcje.
 Jest znanym w regionie, wieloletnim wykładowcą z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. na kursach
i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Regionalny Oddział
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie, a także praktykiem w zakresie stosowania prawa
podatkowego.
 Od 3 lat szkoli również w ramach PRO AUDIT, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników
szkoleń.

Antoni Kwasiborski










Waldemar Lachowski

Biegły rewident, dyplomowany biegły księgowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Uznany ekspert w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.
W latach 1992–1999 pełnił funkcję Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.
Był członkiem Komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ds. finansowych oraz przewodniczącym
Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów.
Od 2015 roku jest przewodniczącym Krajowej Komisji Nadzoru.
Autor wielu publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach fachowych i współautor
"Podręcznika biegłego rewidenta".
Współtwórca i wieloletni działacz samorządu biegłych rewidentów.
Wykładowca angażowany przez wiele placówek oświatowych, a w tym przez wyższe uczelnie
ekonomiczne.

 Biegły rewident z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, świadczeniu
innych usług atestacyjnych i pokrewnych oraz doradztwie w dziedzinie rachunkowości, rewizji finansowej
i kontroli wewnętrznej.
 Doświadczenie zawodowe gromadził pracując w Polsce i Wielkiej Brytanii dla takich firm jak
Ernst&Young Audit Sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (m.in. jako Dyrektor ds. technicznych)
oraz Rewiks Sp. z o.o (Wiceprezes Zarządu i Dyrektor zarządzający).
 Członek KIBR, SKwP oraz brytyjskiego stowarzyszenia dyplomowanych księgowych (ACCA) - od 2013
roku jako FCCA.
 Działalność na rzecz samorządu biegłych rewidentów kontynuuje obecnie, jako członek Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego, Komisji ds. szkoleń oraz Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych
rewidentów.
 Autor podręcznika „Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek” (CE KIBR, Warszawa
2016.), „Planowanie badania sprawozdania finansowego - wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne"
(KIBR 2009) oraz współautor podręcznika „Stosowanie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej”
(KIBR 2011).

 Jest również autorem licznych artykułów na temat rachunkowości, badania sprawozdań finansowych
oraz kontroli wewnętrznej. Publikował je na łamach m.in.: ,,Accountancy’’, ,,IFRS News’’,
,,Rachunkowości’’, ,,Monitora Rachunkowości i Finansów’’, ,,Businessman Magazine’’, ,,Nowych
Rynków Kapitałowych’’, ,,Gazety Prawnej’’ i ,,Rzeczpospolitej’’.
 Prowadził liczne szkolenia otwarte i zamknięte na temat rachunkowości i rewizji finansowej (w tym wiele
obligatoryjnych dla biegłych rewidentów organizowanych przez oddziały regionalne KIBR i SkwP oraz
dla UKNF, NIK i innych).
 Od 3 lat prowadzi zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w PRO AUDIT,
zyskując bardzo dobre oceny i uznanie zarówno za ogromną praktyczną wiedzę, jak również
sposób jej przekazywania.
 Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aktywów niematerialnych,
a także projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy (Value Based Management).
 Obecnie pełni rolę External Tutor w Henley Business School University of Reading prowadzi kancelarię
zajmującą się wyceną przedsiębiorstw, specjalizującą się w wycenie aktywów niematerialnych.
 Jest Członkiem Komisji standardów i metodyki wyceny oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Biegłych
Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.
 Wcześniej pracował w ENERGA-OPERATOR S.A. nadzorując procesy przekształceń kapitałowych
związanych z unbundling’iem.
 Pracując w American Appraisal, prowadził projekty związane z wycenami przedsiębiorstw działających
na rynkach wschodzących.
 Był wykładowcą w Henley Business School w Wielkiej Brytanii.
 Był dyrektorem Henley Centre for Value Improvement oraz dyrektorem finansowym w Magazyn Centralny
– Centrum Sp. z o. o. / Grupa Zasada; w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.
 Obronił pracę doktorską traktującą o uwzględnianiu ryzyka kraju przy ocenie opłacalności bezpośrednich
inwestycji zagranicznych.
 Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną Nr 5: Wycena Przedsiębiorstw (obecnie Krajowy
Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw”) dla Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 Autor książek, w tym między innymi tegorocznych publikacji w ramach szkoleń obligatoryjnych
do modułów o wycenie przedsiębiorstw.

Dr Marcin Pęksyk
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Artur Raciński

 Biegły rewident, wieloletni praktyk w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych.
 W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi
Księgowe i Powiernicze S.A. oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował
audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup
kapitałowych, brał udział w pracach związanych z przygotowywaniem dokumentacji konsolidacyjnej
oraz tworzeniem szczegółowych procedur dotyczących obiegu informacji w grupie kapitałowej.
 Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuję się doradztwem z zakresu rachunkowości,
sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych.
 Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi.
 Jest wykładowcą MDDP Akademia Biznesu, Centrum Edukacji Ekspert,, Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, a od 2017 roku PRO AUDIT - w zakresie konsolidacji
sprawozdań finansowych i rachunku przepływów pieniężnych.
 Autor szeregu publikacji, w tym między innymi „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych.
Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008, PAR 2011,
Wydawnictwo C.H.Beck 2015), współautor komentarza do ustawy o rachunkowości dla jednostek finansów
publicznych w zakresie konsolidacji (Wydawnictwo C.H.Beck 2014), a także szeregu artykułów
dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo
Wiedza i Praktyka) oraz skonsolidowanego bilansu jednostek samorządu terytorialnego (Wydawnictwo
C.H.Beck), a także tegorocznych publikacji w ramach szkoleń obligatoryjnych.

Aneta Wilk-Łyś

 Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
 Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Association of Chartered Certified
Accountants – ACCA).
 Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadza szkolenia w zakresie
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z Krajową Izbą Biegłych
Rewidentów.
 Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS),
ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB).
 Manager, praktyk, wieloletni pracownik PwC.
 Współpracuje z firmami szkoleniowymi (m.in. BPP Professional Education) oraz z uczelniami wyższymi.
Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie jest odpowiedzialna za procesy szkoleniowe
organizowane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
 Od roku 2016 szkoli również w ramach PRO AUDIT, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród
uczestników szkoleń.

Tomasz Zielke

 Partner ESO Audit s.c., biegły rewident z 18-letnim doświadczeniem zawodowym.
 Od września 2015 do stycznia 2017 członek Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych
rewidentów KRBR, w ramach której między innymi był odpowiedzialny za opracowanie merytoryczne
materiałów dotyczących powiadomień o zmianach w przepisach w tzw. systemie KIBR-ALERT.
 Od kwietnia 2007 do kwietnia 2011 członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańsku.
 W latach 1998 do 2009 pracował dla PricewaterhouseCoopers (ostatnio jako Wicedyrektor
w Dziale Audytu i Usług Doradczych w gdańskim biurze PwC oraz członek Zarządu
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Polsce). Pracując w PwC, niezależnie od badania sprawozdań
finansowych, należał do grupy technicznej zajmującej się analizą złożonych problemów z zakresu
rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
dla potrzeb klientów, zespołów audytowych i doradczych PwC. Jest ekspertem w zakresie rewizji
i sprawozdawczości finansowej opartych o polskie i międzynarodowe standardy.
 Przygotowywał i prowadził szereg szkoleń z zakresu MSSF, zasad rachunkowości i sprawozdawczości
zgodnych z polskimi standardami rachunkowości, metodologii badania sprawozdań finansowych.
Były to: szkolenia wewnętrzne (dla pracowników); obligatoryjne i fakultatywne szkolenia biegłych
rewidentów organizowane ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a następnie z RO KIBR w Gdańsku.
 Prowadzi również od samego początku, to jest od 2012 roku szkolenia obligatoryjne organizowane
przez PRO AUDIT.

