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Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.
Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Laureatka nagrody Ludzie, którzy zmieniają biznes przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
za lata 2015-2016.
Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej.
Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.
Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.
Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.
Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne.
Członek kapituły XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
Członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku.
Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.
W latach 2014-2015 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
powołanego przez Ministra Gospodarki.
W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu
zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem.
Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Inicjatorka wielu spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących
humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów.



Danuta Rocławska






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.

Praktyk biznesu z długoletnim doświadczeniem menedżera zarządzającego.
Dyplomowany psycholog (Uniwersytet Gdański).
Dyplomowany coach, posiada także akredytację coacha kryzysowego (nr certyfikatu 1/01/CK/2016).
W latach 2009-2014 pełniła funkcję Executive Managera (CEO - Prezes Zarządu) w spółce edukacyjnoszkoleniowej, należącej do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej.
 W tym okresie była odpowiedzialna za świadczenie usług szkoleniowych i rozwojowych dla organizacji,
edukacyjne wsparcie dla procesów i projektów w organizacji, tworzenie programów szkoleniowych dla
pracowników i kadry menedżerskiej, tworzenie programów szkoleniowych dla współpracowników z sektora
MŚP, nadzór metodyczny i dydaktyczny w obszarze szkoleń, zarządzanie zespołem oraz za zarządzanie
spółką akcyjną (w tym nadzór nad procesami reorganizacyjnymi spółki w latach 2009/2010).
 Od lat zajmuje się wspieraniem rozwoju menedżerów i przedsiębiorców.
 Dobrze, bo "od środka" zna zasady funkcjonowanie małych firm i korporacji: zdobywała doświadczenie
pracując w międzynarodowej grupie menedżerów HR, a w latach 2013-2014 była odpowiedzialna
za przygotowanie i wdrożenie kompleksowego projektu szkoleniowo – coachingowego dla struktur sprzedaży
(przedsiębiorcy z sektora MŚP).



 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.
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