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ARTUR KUCHARSKI       
Data urodzenia:   26 czerwca 1968 
Narodowość:   polska 
Nr tel:    502 184 426 

     
 
 
 
PODSUMOWANIE 

Artur specjalizuje się w pełnieniu roli profesjonalnego i niezależnego członka rad nadzorczych. Jego doświadczenie obejmuje 
szereg spółek notowanych na warszawskiej GPW jak i spółek prywatnych. Artur posiada szerokie doświadczenie w 
sprawowaniu funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu. Jego doświadczenie w tej roli jest dodatkowo podbudowane 
okresem 7-letniej pracy jako doradca biznesowy w trakcie którego Artur zrealizował szereg zleceń obejmujących zagadnienia 
takie jak nadzór korporacyjny, tworzenie i rozwój funkcji audytu wewnętrznego jak również realizację zleceń (projektów) z 
zakresu działalności audytu wewnętrznego. Artur był odpowiedzialny za audyt wewnętrzny w okresie pełnienia funkcji 
członka zarządu Kopex SA. 

Artur spełnia wymogi dotyczące członków Komitetów Audytu związane z obowiązkowym doświadczeniem z zakresu 
rachunkowości i/lub badania sprawozdań finansowych, które nabył w trakcie 7-letniego okresu zawodowego kiedy pracował 
jako audytor finansowy w PwC. Dodatkowo, Artur z sukcesem ukończył szkolenie Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) zaliczając w roku 1999 wszystkie wymagane egzaminy. 

Artur pełni też rolę członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Asseco South Eastern Europe S.A. – Rada Nadzorcza, przewodniczący Komitetu 
Audytu 

Prime Car Management S.A. – wice-przewodniczący Rady Nadzorczej, członek 
Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń 

Grupa Azoty S.A. – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu 
Asseco Poland SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu 
Globe Trade Centre SA – członek Rady Nadzorczej  
Hydrapres SA – członek Rady Nadzorczej 
Mostostal Zabrze Holding SA – członek Rady Nadzorczej 
Kopex SA –  członek Zarządu, wcześniej, wice-przewodniczący Rady Nadzorczej  

PwC Polska Sp. z o.o., Warszawa - Senior Manager i Dyrektor w Business Advisory 
Department. Zakres obowiązków (projekty): 
• Doradztwo strategiczne: analizy rynkowe, ocena pozycji konkurencyjnej, 
analiza opcji strategicznych, analizy finansowe i operacyjne, strategiczne 
porównanie dostępnych opcji strategicznych, wybór opcji i planowanie do 
wdrożenia. 
• Doradztwo operacyjne: restrukturyzacje, reorganizacja, zarządzanie gotówką i 
treasury, zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą. 
• Corporate Governance: ocena i reorganizacji kontroli wewnętrznych, audyt 
wewnętrzny i zarządzanie ryzykiem, usługi typu forensic oraz due diligence.  

maj 2016 – do dziś 
 
lipiec 2015 – do dziś  
 
październik 2011 – lipiec 2017 
sierpień 2010 – do dziś  
lipiec 2010 – maj 2013 
luty 2011 – marzec 2012 
listopad 2011 – grudzień 2012 
kwiecień 2010 – wrzesień 2012 

kwiecień 2002 – kwiecień 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa – Associate, Senior Associate oraz 
Manager w Financial Audit Department. Zakres obowiązków: audyt finansowy, 
doradztwo finansowe, tranzakcje, prowadzenie szkoleń w PwC z zakresu 
finansów i rachunkowości. Ponadto, od 2002 do 2007, prowadzenie szkoleń dla 
studentów MBA na Politechnice Warszawskiej w Szkole Biznesu (rachunkowość 
IFRS). W latach 1996, 1997 oraz 1998 praca w PwC Russia (audytor). 

wrzesień 1995 – marzec 2002 

  
WYKSZTAŁCENIE 

Executive MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej 2011 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Politechnika Warszawska, magister inżynier 

1999 
1995 
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University of Central London,  magister inżynier 1995 
Moscow Institute of Energy, student w latach: 
 

1989 – 1991  
 

 


