
Curriculum vitae 
  

 

Dane personalne: 

Imię i nazwisko: Agata Szeliska    

 

Data urodzenia: 22.10.1982 r.     

           

 

Wykształcenie: 

10.2001 – 09.2006 Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie 

- kierunek „Finanse i Bankowość” ze specjalizacją „Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie”;  
- specjalistyczna ścieżka studiowania „Rachunkowość menedżerska”;  
- temat pracy magisterskiej: „Budżetowanie oparte na rachunku kosztów działań jako nowoczesne 

narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem”; 
- absolwent Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH 
 

10.2004 – 03.2005 Universität des Saarlandes w Saarbrücken (Niemcy) 

- stypendium w ramach programu Socrates-Erasmus 

 

Doświadczenie zawodowe:    

12.2011 – obecnie Budimex S.A., kierownik działu planowania i analiz 

- obszar odpowiedzialności: sektor budowlany całej kapitałowej grupy polskiej (dalej zwana „Grupą”); 
- uczestniczenie w finansowym zamknięciu miesiąca oraz roku; 
- comiesięczne raportowanie do Zarządu oraz spółki-matki wyników finansowych i sytuacji biznesowej 

Grupy; 
- uczestniczenie w procesie budżetowania i rewizji budżetu; 
- prowadzenie biznesowych i finansowych analiz na potrzeby Zarządu oraz Grupy; 
- prowadzenie projektów międzydziałowych; 
- nadzór nad już istniejącymi procesami oraz nad tworzeniem nowych; 
- zarządzanie 3-osobowym zespołem; 
- praca w systemie operacyjnym SAP 
 



04.2011 – 10.2011 MGPA Poland Sp. z o.o., finance manager 

- oddelegowanie do spółki na zastępstwo finance manager w trakcie jej urlopu macierzyńskiego; 
- nadzór finansowy nad 8 spółkami – dla 7 spółek z poziomu spółki matki oraz dla 1 spółki jako 

kontroler wewnętrzny; 
- przygotowywanie miesięcznego oraz końcoworocznego raportowania dla jednej spółki; 
- weryfikacja raportów kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych dla pozostałych spółek oraz 

nadzór i wsparcie przy procesie ich tworzenia; 
- projekcje przyszłych przepływów pieniężnych, zapotrzebowania finansowego spółek i ich aktywów 

netto;  
- analiza skomplikowanych kwestii rachunkowych i podatkowych; 
- współpraca z regionalnym zespołem finansowym, biurami rachunkowymi, zarządcami 

nieruchomości, asset manager’ami, audytorami, prawnikami oraz zewnętrznymi doradcami 
podatkowymi; 

- operacyjne zarządzanie codziennymi procesami finansowymi w spółce (procesowanie dokumentów, 
płatności, etc.); 

- praca w systemie operacyjnym SUN i Yardi 
 

10.2010 – 11.2011 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., młodszy menedżer 

- dział audytu, grupa CIPS (Consumer, Industrial Products & Services); 
- menedżerskie nadzorowanie projektów audytowych; 
- współpraca z klientami, zagranicznymi oddziałami PwC i specjalistami z innych działów w firmie; 
- nadzorowanie i weryfikacja pracy wykonanej przez zespół audytowy oraz raportów z badania; 
- administracyjne zarządzanie projektem – budżetowanie, negocjowanie warunków badania, w tym 

wynagrodzenia, prowadzenie kluczowych spotkań z klientem; 
- udział w roli starszego konsultanta na najtrudniejszych projektach; 
- prowadzenie szkoleń merytorycznych i metodologicznych dla młodszych stażem pracowników firmy; 
- identyfikacja luk w operacyjnym zarządzaniu spółką, procesach biznesowych i systemach 

finansowych oraz ich komunikacja klientowi; doradztwo w zakresie optymalizacji procesów, kwestii 
rachunkowych i optymalizacji podatkowej (we współpracy z działem podatkowym); 

- główni klienci - Mars, Walki-Ekopak, Lego, Toyota Material Handling, Boston Consutling Group, Wolf 
Technika Grzewcza, Vivanco 

  

07.2008 – 09.2010 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., starszy konsultant 

- dział audytu, grupa CIPS; 
- samodzielne prowadzenie projektów audytowych; 
- audyt sprawozdań finansowych według polskich i grupowych zasad rachunkowości, bazujących na 

IFRS i US GAAP; 
- weryfikacja danych finansowych oraz działania procedur kontroli wewnętrznych w spółkach;  
- planowanie badania wraz z menedżerem;  
- nadzorowanie i weryfikowanie pracy pozostałej części zespołu;  
- przygotowywanie raportów z badania; 
- przeprowadzanie procedur końcowych na projekcie, zapewnienie spełnienia wszystkich formalnych 

wymagań dokumentacyjnych;  
- komunikacja wyników prac klientowi i przedstawianie mu wniosków oraz zaleceń; 
- kontakt z klientami, zagranicznymi oddziałami PwC i specjalistami z innych działów w firmie; 
- prowadzenie / udział w kluczowych spotkaniach z klientami; 
- główni klienci - Mars, WYG International, Macquaire, Levi Strauss, Du Pont, Map Ecco Paper, 

Inchcape, Neckermann, Polenergia (Kulczyk Holding) 
 

05.2006 – 06.2008 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., konsultant 

- dział audytu, grupa CIPS; 
- uczestniczenie jako członek zespołu w audycie sprawozdań finansowych; 
- weryfikacja działania procedur kontroli wewnętrznych w spółkach (zgodnie z Sarbanes-Oxley-Act);  
- wspomaganie starszego konsultanta w jego obowiązkach;  
- przez ostatnie pół roku pełnienie obowiązków starszego konsultanta na mniej skomplikowanych 

projektach audytowych 
 



03.-04.2006 PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o., praktykant w dziale 
controllingu 

  

01-02.2006 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., praktykant w dziale audytu (grupa 
CIPS) 

  

10-12.2005 PwC Polska Sp. z o.o., praktykant w dziale śledztw i ekspertyz 
gospodarczych 

 

07-09.2005 Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. (obecnie Wolters Kluwer 
Polska Sp. z o.o.); praktykant w dziale controllingu 

- wprowadzanie i obrabianie danych w SAP R/3 i SAP BW, tworzenie raportów w SAP BW, 
wykonywanie analiz kosztów, rentowności i wykonania budżetu, prace związane z tworzeniem 
budżetów 

 

07-08.2004 Re!Lease Consult EDV- und Unternehmensberatung GmbH (Austria), 
stażysta  

  

07-09.2003 Gras Savoye Polska Sp. z o.o., praktykant w dziale likwidacji szkód 
majątkowych  

 

Kwalifikacje zawodowe: 

od 05.2012 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) – biegły rewident nr 12452 

od 12.2009 ACCA – w trakcie zdobywania uprawnień; zaliczone 10 na 14 egzaminów 

ostatnie 5 lat wewnętrzne szkolenia z zakresu polskich standardów rachunkowości, IFRS i 
US GAAP oraz podatków i metodologii audytowej; zewnętrzne szkolenia 
dotyczące tzw. umiejętności miękkich, m.in. profesjonalna komunikacja, 
wywieranie wpływu, współpraca z „ciężkimi” klientami, zarządzanie czasem 
oraz zarządzanie zespołem, skuteczny coaching i sztuka negocjacji 

 

Działalność dodatkowa:    

10.2003 – 06.2004 członek SKN Rachunkowości Menedżerskiej (praca nad tematyką kapitału 
intelektualnego i możliwości jego pomiaru) 

 
 
Znajomość języków obcych:  

polski język ojczysty  
angielski bardzo dobra (w mowie i w piśmie) 
niemiecki bardzo dobra (w mowie i w piśmie) 
  
 

Inne kwalifikacje: prawo jazdy kategorii B 
 

Zainteresowania:         sport (narciarstwo, siatkówka, tenis, taniec, aerobic, pływanie), 
 podróżowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz.926, j.t.). 


