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Marcin w roli partnera i kluczowego biegłego rewidenta prowadzi
badania sprawozdań finansowych i 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,
w tym Solvency II. Ściśle współpracuje z PIU w szeregu inicjatyw
ogólnorynkowych.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w wyborach
i wdrażaniu systemów informatycznych. Bierze udział w projektach
dotyczących opisu procesów, definicji wymagań, jak również
wdrożeń systemów klasy ERP. Zajmuje się realizacją projektów
informatycznych związanych z wdrożeniami pakietów ERP w zakresie
finansów, logistyki (zaopatrzenie, magazyny, sprzedaż) oraz kadr i płac.
Prowadzi wdrożenia i odpowiada za rozwój narzędzi informatycznych
dla automatyzacji kwestii podatkowych.
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Adam pracuje w KPMG od 2015 r. Kieruje ponad 30-osobowym
Zespołem Aktuarialnym i Zarządzania Ryzykiem w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej (CEE). Odpowiada za doradcze projekty
aktuarialne dla największych ubezpieczycieli w regionie oraz za
wsparcie zespołów audytowych w badaniu sprawozdań finansowych
zakładów ubezpieczeń. Adam posiada prawie 20-letnie doświadczenie
ubezpieczeniowe w Polsce i w regionie – zarówno w projektach
doradczych, audytowych jak i z perspektywy zakładu ubezpieczeń.

Wojciech pracuje w KPMG od 2011 r., gdzie jest odpowiedzialny
za wsparcie zespołów audytowych w badaniu sprawozdań
finansowych zakładów ubezpieczeń i aktuarialne projekty doradcze
(szczególnie w zakresie Solvency II i „due diligence”). Ma również
ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w departamentach
aktuarialnych towarzystw ubezpieczeń na życie i majątkowych
w Polsce, Czechach i w Rosji.
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Artur pracuje w KPMG od 2012 r., gdzie jest odpowiedzialny za
audyty i usługi doradcze dla zakładów ubezpieczeń, ma również
doświadczenie w usługach dla innych instytucji finansowych.

Marieta posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w projektach
związanych z wdrożeniem systemów informatycznych. Doświadczenie
Mariety obejmuje koordynację zadań międzynarodowego zespołu
projektowego we wszystkich fazach projektowych, nadzór na produktami
projektowymi, komunikację pomiędzy zespołami biznesowymi i IT.
Marieta zaangażowana była w projekty dotyczące analizy ryzyka,
definiowania wymagań biznesowych i zmian systemowych wynikających
z regulacji prawnych dla sektora finansowego, w szczególności dla
branży ubezpieczeniowej. W ramach swojej pracy zajmuje się także
projektami typu due diligence w zakresie IT, przeglądami organizacji
w zakresie standardów ITIL czy opracowaniem dokumentacji
przetargowych na wybór systemów informatycznych.
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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.

Kamil posiada CIMA Certificate in business accounting. Pracuje w KPMG
od 2014 r., gdzie jest odpowiedzialny za audyt i usługi doradcze dla
zakładów ubezpieczeń, ma również doświadczenie w usługach dla innych
instytucji finansowych. W sektorze finansowym pracuje od 8 lat.
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Krzysztof pracuje w KPMG od 2010 r., gdzie jest odpowiedzialny
za audyty i usługi doradcze dla zakładów ubezpieczeń, ma również
doświadczenie w usługach dla innych instytucji finansowych.
Krzysztof był również zaangażowany w opracowywanie materiałów
i szkolenia z zakresu ubezpieczeń dla pracowników KPMG w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej.
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