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ŻYCIORYS ZAWODOWY 
 

1. Dane osobowe:  Sarnowski Dariusz 
   ur. 17 września 1973 r. 

2. Wykształcenie: 
 

Instytucja / Data Kierunek /aplikacja Uzyskane stopnie / dyplomy: 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów [2004] Aplikacja na biegłego rewidenta Biegły rewident 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu [1993-1998]  

(aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 
Zarządzenie przedsiębiorstwem Magister 

Technikum Informatyczne [1992-1993] Informatyka Technik informatyk 

  

3. Kluczowe kwalifikacje: 
 

Jest doświadczonym i wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie usług z obszaru audytu i doradztwa 

gospodarczego. Tworzył struktury podmiotów audytorskich oraz narzędzia wspomagające proces audytu  

i sprawozdawczości finansowej. Uczestniczył w licznych projektach z zakresu rachunkowości finansowej, restrukturyzacji, 

biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, transakcji kapitałowych w tym M&A i emisji na rynku podstawowym GPW i New 

Connect. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania, audytu, finansów oraz doradztwa 

świadczonego podmiotom gospodarczym.  
 
4. Doświadczenie zawodowe: 

 

Data / 
Miejsce 

Firma Stanowisko Opis 

od września 

2009 

Aktualnie / 

Poznań 

 

SWGK  

 

 

 

 

funkcje 

zarządcze 

 

 

 

Zarządzanie projektami w zakresie badania sprawozdań 

finansowych, Zarządzanie projektami w zakresie 

doradztwa gospodarczego, w tym restrukturyzacji i 

wycen przedsiębiorstw, projektów typu due diligence 

oraz weryfikacji modeli finansowych sporządzonych 

przez międzynarodowe firmy audytorskie. Koordynacja 

projektów związanych z pozyskaniem finansowania oraz 

usług świadczonych dla instytucji finansowych (systemy 

informacji zarządczej). Odpowiedzialny za obszar 

sprzedaży i rozwój produktów. Wspomaganie 

zarządzania spółką – centrum usług księgowych. 

Rozwój nowych produktów. 

Koordynacja realizacji usług i współpraca z klientem 

(także na obszarze Niemiec). 

2004-2009 / 

Poznań 

Sarnowski & Wiśniewski  

Spółka Audytorska 

Sp. z o.o. 

(aktualnie spółki  

z  

Grupy SWGK) 

Prezes Zarządu 

Współtwórca i organizator podmiotu audytorskiego. 

Odpowiedzialny za powstawanie i rozwój nowych 

produktów oraz narzędzi wspomagających proces 

zarządzania i świadczonych usług. Odpowiedzialny za 

kontakty na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Koordynator działu audytu. 

2003 –2004 /  

Poznań 

Usługi Audytorskie 

DGA Sp. z o.o. 

Wiceprezes 

Zarządu 

Koordynacja i udział w projektach z zakresu badania 

sprawozdań finansowych. 

2000 – 2003 /  

Poznań 
HLB Frąckowiak  i Wspólnicy 

Sp. z o.o. 

 

kolejno: 

Asystent, 

Senior 

oraz  Dyrektor  

Departamentu 

Koordynacja i udział w projektach z zakresu badania 

sprawozdań finansowych. 
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Data / 
Miejsce 

Firma Stanowisko Opis 

Audytu 

 

2000 /  

Poznań 
BDO Polska Sp. z o.o. 

 

Asystent 

Departamentu 

Audytu 

 

Udział w projektach z zakresu badania sprawozdań 

finansowych. 

1999 /  

Tarnowo 

Podgórne 

Trade Institute - Reemtsma 

Polska S.A. 

(aktualnie Imperial Tobacco 

Polska SA)  

Menadżer/ 

Konsultant 

Udział w projektach doradztwa gospodarczego w 

ramach wewnętrznej jednostki doradczej koncernu 

Reemtsma. 

1998 /  

Poznań 
BZ WBK SA Inspektor 

Wydział doradztwa Departamentu Rynków 

Kapitałowych. 

Analizy finansowe. 

1996 - 1997 /  

Poznań 

W. Frąckowiak i Partnerzy 

Sp. z o.o. 
Asystent 

 

Departament Konsultingu, a następnie Departament 

Audytu. 

Udział w projektach audytorskich, z zakresu doradztwa 

finansowego i gospodarczego. 

 

 

5. Doświadczenie projektowe: 
 

Projekty audytorskie w spółkach publicznych: 

 

Data  Audytowany podmiot 
Pełniona 
funkcja  

Opis 

 

2008 - 2011 

 

Grupa Kapitałowa  

Atrem S.A. 

(automatyka 

przemysłowa/ 

teletechnika, 

informatyka) 

Biegły rewident 

 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

sporządzonych zgodnie z IFRS (MSR/MSSF) za okresy 

roczne oraz półroczne. 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

 

2009 - 2012 

 

Grupa Kapitałowa 

Bakalland S.A. 

(produkcja spożywcza) 

Biegły rewident 

 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

sporządzonych zgodnie z IFRS (MSR/MSSF) za okresy 

roczne oraz półroczne. 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

 

Od debiutu - 

2010 

Grupa Kapitałowa Decora 

S.A. 

(branża budowlana) 

Biegły rewident 

 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

sporządzonych zgodnie z IFRS (MSR/MSSF) za okresy 

roczne oraz półroczne. 

Przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego 

oraz badanie historycznych informacji finansowych. 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 
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Data  Audytowany podmiot 
Pełniona 
funkcja  

Opis 

Spółka tworząca grupę kapitałową wraz z zagranicznymi 

podmiotami podporządkowanymi. 

Przekształcenie danych sprawozdawczych z polskich na 

międzynarodowe standardy rachunkowości i 

sprawozdawczości finansowej. 

Od debiutu 
ED invest S.A. 

(działalność  

deweloperska) 
Biegły rewident 

 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

sporządzonych zgodnie z IFRS (MSR/MSSF) za okresy 

roczne, półroczne oraz kwartalne. 

Przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego 

oraz badanie historycznych informacji finansowych. 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

Przekształcenie danych sprawozdawczych z polskich na 

międzynarodowe standardy rachunkowości i 

sprawozdawczości finansowej. 

 

Od debiutu - 

2012 

Grupa Nokaut S.A. 

(sklepy internetowe) 
Biegły rewident 

 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

sporządzonych zgodnie z IFRS (MSR/MSSF) za okresy 

roczne oraz półroczne. 

Przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego 

oraz badanie historycznych informacji finansowych. 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

Przekształcenie danych sprawozdawczych z polskich na 

międzynarodowe standardy rachunkowości i 

sprawozdawczości finansowej. 

 

2010 - 2012 

OPTeam S.A. 

(e-commerce, 

informatyka) 

Biegły rewident 

 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

sporządzonych zgodnie z IFRS (MSR/MSSF) za okresy 

roczne oraz półroczne. 

Badanie planu przekształcenia. 

Przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego 

oraz badanie historycznych informacji finansowych. 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

 

2009 
Polski Koncern Duda S.A. 

(produkcja spożywcza) 
Biegły rewident 

 

Badanie sprawozdania finansowego oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

sporządzonego zgodnie z IFRS. 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

 

2009 - 2010 

Grupa Kapitałowa Radpol 

S.A. 

(instalacje przemysłowe 

rynek ciepłowniczy, 

energetyczny, rury) 

Biegły rewident 

 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

sporządzonych zgodnie z IFRS (MSR/MSSF) za okresy 

roczne oraz półroczne. 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
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Data  Audytowany podmiot 
Pełniona 
funkcja  

Opis 

Warszawie. 

 

2010 - 2011 

Grupa Kapitałowa Rank 

Progress S.A.  
(działalność 

inwestycyjna) 

Biegły rewident 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

sporządzonych zgodnie z IFRS (MSR/MSSF) za okresy 

roczne oraz półroczne. 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

2009 
Netia S.A. 

(telekomunikacja) 
Biegły rewident Badanie planu przekształcenia. 

 
Przykłady realizacji projektów doradczych: 

 

Spółka 
Pełniona 
funkcja  

Opis 

PKN Orlen S.A. 
Nadzór nad 

projektem 

 

Audyt modelu finansowego na potrzeby wyceny spółek portfelowych (w 

tym Orlen Upstream Sp. z o.o. – odwierty horyzontalne). Audyt polegał na 

weryfikacji przyjętych założeń, danych wejściowych (założenia 

wartościowe i biznesowe) oraz poprawności sporządzenia danych 

sprawozdawczych pod kątem zgodności ze standardami dotyczącymi 

sprawozdawczości finansowej (IFRS) oraz przepisami podatkowymi.  

 

 

Grupa Tauron 

Nadzór nad 

projektem 

 

Audyt poprawności sporządzenia modeli finansowych w procesie 

reorganizacji struktury i modelu biznesowego Grupy. Analiza wpływu 

wyników wyceny na wartość kapitałów własnych spółek po dokonanym 

procesie reorganizacji. 

Audyt modelu obejmował weryfikację przyjętych założeń, źródeł i 

prawidłowości ujęcia danych wejściowych, sprawdzenie matematycznej 

poprawności dokonanych kalkulacji i technik oraz weryfikację przyjętych 

podstaw z zakresu standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS) 

dotyczących wyceny i prezentacji pozycji sprawozdawczych oraz ustalenia 

wyników finansowych, marż na różnych poziomach analizy. 

 

PGE 
Nadzór nad 

projektem 

 

Budowa modelu biznesowego procesu zagospodarowania popiołów 

lotnych. Analizy bieżących metod zagospodarowania, wsparcie doradcze 

Zarządu w obszarze reorganizacji procesu gospodarki popiołami. 

 

Rafako S.A. Nadzór  

 

Audyt modelu finansowego w procesie uzyskania gwarancji. Wsparcie w 

procesie budowania optymalnych struktur i źródeł finansowania 

zewnętrznego. Wyniki optymalnej struktury i warunków finansowania 

zostały przygotowane w oparciu o wyniki tego modelu. 

Audyt modelu obejmował zakresem weryfikację przyjętych założeń, źródeł 

i prawidłowości ujęcia danych wejściowych, sprawdzenie matematycznej 

poprawności dokonanych kalkulacji i technik oraz weryfikację przyjętych 

podstaw z zakresu standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS) 

dotyczących wyceny i prezentacji pozycji sprawozdawczych oraz ustalenia 

wyników finansowych, marż na różnych poziomach analizy, a także 

spójności założeń i danych finansowych z założeniami biznesowymi.  

Celem audytu modelu finansowego w procesie uzyskania gwarancji było 
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Spółka 
Pełniona 
funkcja  

Opis 

zidentyfikowanie korekt wynikających z zidentyfikowanych 

nieprawidłowości, a także potwierdzenie jego realności w zakresie danych 

prognostycznych. 

 

Instytucja finansowa Nadzór  

 

Budowa modeli finansowych systemu informacji zarządczej (SIZ) oraz 

narzędzi służących wycenie i ewidencji finansowej w procesie 

sprawozdawczym. Model SIZ został przyjęty przez firmę informatyczna do 

wdrożenia w formie oprogramowania - doradztwo w zakresie 

implementacji modelu z firmą tworzącą oprogramowanie dla instytucji. 

 

Wiodący operator 

komórkowy 
Nadzór 

Budowa modelu finansowego dla prognozy i wyceny spółki w oparciu o 

skorygowane założenia i dane finansowe spółki będącej przedmiotem 

transakcji. Due diligence i wycena w procesie przejęcia. 

 

6. Znajomość języków obcych: Skala od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy): 
 

Język obcy Czytanie Mowa Pisanie 

Angielski 3 3 3 

Niemiecki 1 1 1 

Rosyjski 1 1 1 

Polski Język ojczysty 

 
7.  Dodatkowe kwalifikacje: 

  

Od wielu lat realizuje także szkolenia i wykłady, między innymi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w ramach 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wykłady w ramach Szkoły Giełdowej przy Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie, był też wykładowcą w Katedrze Inwestycji Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Odznaczony w 2012 r. honorowym odznaczeniem Kapituły Odznaczeń Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za „szczególne 

osiągnięcia na rzecz samorządu zawodowego biegłych rewidentów oraz na polu rozwoju rewizji finansowej i 

rachunkowości”. Na zaproszenie Ministerstwa Finansów uczestniczył w pracach nad Krajowymi Standardami 

Rachunkowości. 

 

Doświadczenia zawodowe oraz uprawnienia pozwalają mu również realizować zadania właścicielskie w ramach pełnienia 

funkcji członka Rad Nadzorczych. Uczestniczył w realizacji zadań nadzorczych m.in. w firmach Brok–Strzelec S.A. (w 

okresie spłaty zadłużenia obligatariuszy), Swarzędz Meble S.A. (po ostatniej emisji akcji oraz w trakcie likwidacji 

przedsiębiorstwa), "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o. (w procesie 

restrukturyzacji), Inea S.A. Aktualnie członek Rady Nadzorczej w PBG S.A., Rafako S.A., Alusta S.A. 


