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Prelegenci
Marcin Dymek
Partner
Biegły Rewident, Członek ACCA, a także ACCA 
Fellow. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny 

W KPMG Marcin prowadzi badania sprawozdań 
finansowych w roli partnera i kluczowego 
biegłego rewidenta, jak również usługi 
doradcze dla instytucji sektora finansowego. 
Marcin posiada blisko 20-letnie doświadczenie 
w badaniu sprawozdań finansowych instytucji 
sektora finansowego, przede wszystkim 
zakładów ubezpieczeń, według MSSF i Polskich 
Standardów Rachunkowości. Marcin prowadził 
wiele projektów due diligence oraz doradczych dla 
sektora finansowego: wdrożenie MSSF, przeglądy 
operacyjne, przeglądy zgodności z przepisami. 
Ściśle współpracuje z PIU w szeregu inicjatyw 
ogólnorynkowych.

Krzysztof Radziwon 
Partner 
Członek ACCA, posiada również kwalifikacje 
CISA (Certified Information Systems Auditor) oraz 
CRISC (Certified in Risk and Information Systems 
Controls). 

Krzysztof Radziwon, Partner w KPMG 
w departamencie Risk Consulting. Krzysztof 
posiada ponad 18 lat doświadczenia w zakresie 
kontroli w procesach biznesowych, obszarze 
systemów IT oraz cyber-bezpieczeństwa. 
Obecnie  jest odpowiedzialny za obszar 
Zarządzania Ryzykiem, w szczególności za 
usługi związane z projektowaniem i wdrażaniem 
systemów zarządzani ryzykiem, audytu systemów 
informatycznych, ocenę i projektowanie 
systemów kontroli wewnętrznej w tym systemy 
wspierające audyt ciągły. Przez ostatnie 
15 lat był zaangażowany w szereg projektów 
związanych właśnie oceną i projektowaniem 
systemów kontroli wewnętrznej zarówno 
na warstwie procesów biznesowych jak 
i systemów informatycznych. Krzysztof pracował 
dla spółek z sektorów farmaceutycznego, 
telekomunikacyjnego, bankowego, 
ubezpieczeniowego przedsiębiorstw z szeroko 
rozumianego sektora przemysłowego. 
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Prelegenci
Wojciech Mojżuk
Starszy Menadżer
Aktuariusz licencjonowany przez KNF, członek 
rzeczywisty Polskiego Stowarzyszenia 
Aktuariuszy, Fellow of the Institute of Actuaries 
(UK), Doradca Inwestycyjny licencjonowany przez 
KNF, Certified Financial Analyst (CFA).

Wojciech pracuje w KPMG od 2011 r., gdzie 
jest odpowiedzialny za wsparcie aktuarialne 
audytów i aktuarialne projekty doradcze 
(szczególnie w zakresie Solvency II – rezerwy 
techniczne, wymóg kapitałowy według formuły 
standardowej i modelu wewnętrznego, procesy 
walidacyjne i pomiary jakości danych oraz 
procedur due diligence i wsparcia aktuarialnego 
przy połączeniach); ma również ponad 10-letnie 
doświadczenie w pracy w departamentach 
aktuarialnych towarzystw ubezpieczeń na życie 
i majątkowych w Polsce, Czechach i w Rosji.

T: +48 22 528 13 42
K: +48 664 718 856 
E: wmojzuk@kpmg.pl

Beata Szeląg 
Starszy Menadżer 
Beata posiada certyfikaty ACCA, CIA, PMP, 
Management of Risk. 

Beata pracuje w KPMG od 2011 r., gdzie jest 
odpowiedzialna za usługi audytu wewnętrznego 
(sourcing, ocena funkcji audytu wewnętrznego, 
tworzenie funkcji audytu wewnętrznego 
oraz procedur / metodyk działania audytu 
wewnętrznego) i usługi zarządzania ryzykiem. 
Usługami audytu wewnętrznego zajmuje 
się około 15 lat. Ma również doświadczenie 
w badaniu sprawozdań finansowych, projektach 
typu due diligence, przeglądach procesów 
biznesowych, tworzenia procedur operacyjnych 
regulujących funkcjonowanie wybranych 
procesów.
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Prelegenci
Wojciech Bieliński 
Menadżer 
Wojciech jest certyfikowanym audytorem 
wewnętrznym (CIA) oraz odbywa obecnie 
aplikację na biegłego rewidenta.

Wojciech pracuje w KPMG od 2007 r., 
gdzie jest odpowiedzialny za usługi audytu 
wewnętrznego, usługi zarządzania ryzykiem, 
badania zgodności oraz doradztwo i testowanie 
w zakresie SOX404 oraz ISAE3402. Usługami 
audytu wewnętrznego zajmuje się od około 
9 lat. Ma również doświadczenie w badaniu 
sprawozdań finansowych, usługach związanych 
z oceną systemu kontroli wewnętrznej oraz 
z mapowaniem, analizą i usprawnianiem 
procesów biznesowych. 

T: +48 22 528 18 45
K: +48 519 118 081
E: wbielinski@kpmg.pl 

Łukasz Licznerski
Menadżer 

Łukasz pracuje w KPMG od 2014 roku i jest 
odpowiedzialny za audyt aktuarialny i aktuarialne 
projekty doradcze. W sektorze ubezpieczeniowym 
pracuje od blisko 12 lat, w tym 4,5 roku 
w departamentach aktuarialnych towarzystw 
ubezpieczeń majątkowych.

T: +48 22 528 10 76
K: +48 512 161 036
E: llicznerski@kpmg.pl 
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