Agata Szajek / Ekonomista
Agata Szajek ukończyła studia z zakresu finansów i bankowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
Szczecińskiego. Realizowała również studia na kierunku politologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Szczecińskiego uzyskując tytuł Primus Inter Pares oraz stypendium Ministra Edukacji Narodowej. W roku 1999
zdobyła certyfikat CIA nadawany przez IIA członkom Amerykańskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych oraz
członkostwo stowarzyszenia ACCA - Association of Chartered Certified Accountants. Aktualnie uzupełnia swoje
kwalifikacje o uprawnienia polskiego biegłego rewidenta.
Pracę zawodową rozpoczęła w firmie audytorskiej Deloitte, uczestnicząc w projektach badania jednostkowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz dedykowanych projektach due dilligence. W pracy audytorskiej
była członkiem zespołów specjalizujących się w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych spółek
publicznych, m.in.: KGHM Polska Miedź S.A., SPBP S.A. oraz badaniach i przeglądach skonsolidowanych
sprawozdań finansowych grup kapitałowych, m.in.: KGHM Polska Miedź S.A., SPBP S.A., Żegluga Polska S.A., Lech
Browary Wielkopolski S.A. Dla klientów prowadziła dedykowane szkolenia z zakresu Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Uczestniczyła również w badaniach sprawozdań finansowych oraz
przeglądach pakietów konsolidacyjnych podmiotów funkcjonujących w strukturach międzynarodowych grup
kapitałowych.
Od roku 2003 zdobywała praktyczne doświadczenie współuczestnicząc w kierowaniu działami finansowoksięgowymi oraz ekonomicznymi w spółkach funkcjonujących w strukturach międzynarodowych grup kapitałowych
Smithfield Fodds Inc. oraz OW Bunker A/S., a następnie realizując projekty consultingowe w zakresie szeroko
rozumianych obszarów rachunkowości statutowej i zarządczej, finansów, rozliczeń podatkowych, cen
transferowych zarówno dla podmiotów indywidualnych jak i grup kapitałowych. W tym zakresie współpracowała
między innymi ze Skolwin Paper International Sp. z o.o., Polchar Sp. z o.o., Eltek Polska Sp. z o.o., Poolspa Sp. z
o.o., Jaan Automotive Glass Sp. z o.o., Oticon Polska Production Sp. z o.o., PRO-BUD S.A., DORACO Sp. z o.o.,
Vestas Poland Sp. z o.o.
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·
·
·
·
·
·

wdrożenia dedykowanych systemów informatycznych,
wdrożenia systemów budżetowania oraz rozbudowanych programów kalkulacji i rozliczania kosztów firm
realizujących złożone procesy produkcyjne,
wdrożenia systemów konsolidacji zarządczej oraz statutowej,
tworzenie systemów rachunkowości zarządczej w firmach produkcyjnych oraz handlowych,
tworzenie systemów sporządzania wewnętrznych i statutowych sprawozdań finansowych oraz pakietów
konsolidacyjnych,
realizacja projektu SOX w dużym podmiocie produkcyjnym (przygotowanie dokumentacji oraz
przeprowadzenie audytu efektywności działania systemu kontroli wewnętrznej zgodnie z wymogami
nałożonymi przepisami prawa obowiązującymi podmiot dominujący).

