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Piotr Prewysz-Kwinto
WYKSZTAŁCENIE
2001-2005

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu zakończone
uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk o zarządzaniu. Praca doktorska z zakresu
rachunkowości zarządczej pt. Rachunek kosztów docelowych w przedsiębiorstwach działających
w Polsce, została przygotowana w Katedrze Rachunkowości pod kierunkiem naukowym
prof. zw. dra hab. Sławomira Sojaka. Praca uzyskała I miejsce w konkursie na najlepszą pracę
doktorską organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w roku 2006.

1996-2001

Studia wyższe magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu,
specjalność : zarządzanie finansami i rachunkowość zakończone uzyskaniem tytułu magistra.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2005-2016

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy w Katedrze Finansów i Bankowości
Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA jak również na
szkoleniach zamawianych. Najważniejsze wykładane przedmioty: analiza finansowa, rachunkowość
zarządcza i rachunek kosztów, rynek finansowy, instrumenty finansowe, matematyka finansowa.
Autor i opiekun studiów podyplomowych prowadzonych na WSB na kierunku Analityk finansowy.

2004-2016

Analityk finansowy w firmie konsultingowej Europejskie Doradztwo Projektowe. Zakres
obowiązków: przygotowywanie analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka pod projekty
finansowane z funduszy Unii Europejskiej: ZPORR, RPO WKP, EOG, POiS.

2006-2007

Współpraca z firmą Expander Advisors sp. z o.o. w zakresie przeprowadzenia cyklu szkoleń dla
pracowników firmy z rynku finansowego i instrumentów finansowych.

VI-VII 2004

Dwumiesięczne stypendium naukowe w Instytucie Zarządzania na Uniwersytecie
1w Rennes we Francji.

X 2002

Miesięczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Paul-Valery (Montpellier 3) w Montpellier
we Francji.

Rennes

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Autor lub współautor około 50 publikacji naukowych z zakresu finansów i rachunkowości, w tym czterech
publikacji książkowych pt.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Matematyka finansowa,
Rachunek kosztów docelowych. Uczestnik około 50 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz
współrealizator dwóch grantów badawczych.

dr Katarzyna Goldmann
WYKSZTAŁCENIE
1994-1996
1996-1997
2005

kierunek: zarządzanie i marketing, praca w zakresie zarządzania finansami, uzyskanie tytułu
magistra (UMK Toruń),
ukończone II-semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Podatkowego – TNOiK
w Toruniu,
uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (UMK
Toruń).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 specjalista z zakresu analizy finansowej oraz zarządzania płynnością i rentowności,
 doktor nauk o zarządzaniu,
 wykładowca studiów podyplomowych, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce,
 egzaminator Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 praktyk w zakresie projektów e-commerce.
od 1996-obecnie stanowisko: adiunkt (Katedra Rachunkowości, WNEiZ, UMK Toruń)
Prowadzenie zajęć (wykłady i ćwiczenia): Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa,
Analiza sprawozdań finansowych, Analiza finansowa, Analiza i rewizja sprawozdań
finansowych, Zarządzanie płynnością finansową,
Zarządzanie płynnością finansową i
rentownością, Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów, Zaawansowana rachunkowość
zarządcza, Biznes plan, w laboratorium komputerowym (Rachunkowość
finansowa
prowadzona na programie finansowo-księgowym Symfonia, Rachunkowość zarządcza w
arkuszu kalkulacyjnym),
Studia podyplomowe Rachunkowości: Analiza sprawozdań finansowych i rewizja ksiąg
rachunkowych, Rozrachunki z ZUS Studia podyplomowe Business Controlling: Analiza
i interpretacja sprawozdań finansowych, Controlling sprzedaży.
od 1997-obecnie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Prowadzenie zajęć na kursach z kandydatami na głównych księgowych i biegłych rewidentów.
2006 – 2010

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
Udział w projekcie „Ocena potencjału firmy kluczowym elementem rozwoju” Moduł Analiza
Ekonomiczno – Finansowa. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych.

od 2007-obecnie Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach. Przykładowe tematy: „Kontynuacja działalności
jednostki i modele ostrzegające przed upadłością”, „Wartość godziwa”, „Zmiany w MSSF i MSR”,
„Różnice kursowe”.
2008-2009

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Charakter pracy: analiza i ocena sytuacji finansowej.

2008-2009

Spółka Metron Clocks Fabryka Zegarów Sp. z o.o. w Toruniu
Członek Komisji Rewizyjnej. Charakter pracy: nadzór przekształcenia.

2009-2012

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Członek Komisji ds. certyfikacji zawodu księgowego.
od 2014-obecnie Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej m.in. w zakresie analizy finansowej.
od 2015-obecnie SENDIT S.A.
Członek Rady Nadzorczej. Charakter pracy: analiza i ocena sytuacji finansowej.
Współpraca w zakresie szkoleń z firmami szkoleniowymi: SEKA S.A., EDORADCA sp. z o.o., Agencja Centrum
Kształcenia i Doskonalenia sp. z o.o.

