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MARZENA CZAPALUK 
      

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – ORGANIZACJE  

 
eobuwie.pl SA (Grupa eobuwie.pl, Grupa CCC) 2015 – 2019 

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy (CFO) 
● nadzór nad bieżącą pracą działów: księgowości, rozliczeń, treasury, podatków, 

kontrolingowego, kadrowo-płacowego, IT (łącznie kilkadziesiąt osób) 
● wdrożenie narzędzi w zakresie sporządzania oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, 

przejście na MSR, obsługa wymogów SSE oraz sprawozdawczości podatkowej w kilkunastu krajach 

EU 
● wdrażanie nowych, zmiana oraz optymalizacja procesów w sytuacji dynamicznego wzrostu 
● rozwój systemów IT 
● współpraca z dostawcami usług i systemów dla lidera rynku e-commerce  
● nadzór nad wdrożeniem RODO 
● nadzór nad działem prawnym, sprawami korporacyjnymi 
● koordynacja prac w projekcie IPO wg reżimu 144A (proces zawieszony) 

 
 
Lumel SA (Rishabh Group) 2012 – 2015 

Dyrektor Finansowy (CFO) 
● nadzór nad bieżącą pracą działów: księgowości, kontrolingowego, IT (ok. 20 osób) 
● wdrożenie systemu R/3 firmy SAP przy udziale hinduskiej firmy wdrożeniowej (10 

modułów) 
● nadzór i aktywny udział w corocznych procesach planowania finansowego / budżetowania 
● współpraca z audytorami z tzw. wielkiej czwórki 
● udział w procesie podziału spółki 
● członek rady nadzorczej spółki zależnej 

 
Max Elektronik S.A. (Spółka Grupy Sygnity) 2001 – 2012 

Dyrektor ds. Finansowych (CFO) 
● nadzór nad bieżącą pracą działów: księgowości, kontrolingowego, płac, administracji, IT 
● wdrożenie i stosowanie polityki rachunkowości wg MSR / MSSF 
● nadzór i aktywny udział we wdrożeniu systemów finansowo-księgowych (m.in SAP i AX) 
● nadzór i aktywny udział w corocznych procesach planowania finansowego / budżetowania 
● współpraca z audytorami badającymi spółki publiczne (półroczne  i roczne audyty) 
● raportowanie zgodnie z obowiązkami spółki publicznej (bieżące i okresowe) 
● nadzór nad formalnoprawną dokumentacją spółki i prac jej organów 

  

SYGNITY S.A 2007– 2012 

Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego 

i Transakcji Kapitałowych (M&A) 
● nadzór nad sprawami korporacyjnymi spółek grupy kapitałowej, działania związane z 

organizacją i przebiegiem posiedzeń rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy 
● uczestnictwo w procesie przekształceń spółek, połączeń i likwidacji 
● ocena zwrotu z zainwestowanego kapitału 
● członek zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych i współzależnych 
● opracowanie i wdrożenie modelu kontrolingowego Grupy, wraz z narzędziami opartymi na 

hurtowni danych 
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Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych FINEXA 2011-obecnie 

Członek Zarządu, następnie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia   
● członek-założyciel Stowarzyszenia, prace w procesie organizacji i założenia 

 
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zarządzania 1998–2006 

Asystent 
● badania naukowe z zakresu finansów, głównie małych przedsiębiorstw, publikacje naukowe  

w krajowych  materiałach konferencyjnych i czasopismach 
● zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonomii i ekonometrii 
● organizacja konferencji naukowych 
● przewód doktorski (zamknięty bez obrony pracy), seminaria 

 
Adin Sp. z o.o., Wrocław (konsulting)                                                              1996–1998 

Specjalista ds. Analiz 
● analizy finansowe przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych, prognozy, biznes 

plany, analizy przedprywatyzacyjne 
● przygotowywanie materiałów, analiz w ramach konsorcjum zarządzającego IV NFI 

PROGRESS 
● udział w procesach nadzoru właścicielskiego grupy spółek IV NFI 
● udział w procesach zarządzania operacyjnego spółek zarządzanych przez Adin Sp. z o.o. 

 
Firmy handlowe i produkcyjne 1995–1996 
● przygotowywanie rozliczeń podatkowych kilku przedsiębiorców 
● prowadzenie windykacji, obsługa płatności zobowiązań 
 

 
WYKSZTAŁCENIE 

 
SWPS, COACHING Z ELELMENTAMI PSYCHOLOGII 2017-2019 

 

ICAN, AKADEMIA STRATEGICZNEGO PRZYWÓDZTWA 2014 

 

CERTYFIKACJA ACCA (FELLOW) 2008-2010 

 

AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU 1992–1997 

Wydział Gospodarki Narodowej, Specjalność Finanse i Bankowość  

studia ukończone z V lokatą  

 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LĄDKU ZDROJU 1988–1992 

Trzykrotnie najwyższa średnia ocen rocznych w szkole 

najlepszy wynik matury w roczniku 

 
 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 

 

Język angielski – zaawansowany, swobodna komunikacja w mowie i w piśmie 

Język rosyjski – komunikatywny 

Język niemiecki – podstawowy 
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SZKOLENIA 

 

Liczne szkolenia i seminaria z zakresu rachunkowości, MSR / MSSF, podatków, zmian w bieżących 

przepisach prawa 

Egzamin MF w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 

Egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 
Planowany start praktyki coachingowej / mentoringowej od 10.2019 

Bardzo dobra znajomość MS Office 

Umiejętność bezwzrokowego pisania 

Dobra znajomość kilku systemów finansowo-księgowych, w tym SAP  

Prawo jazdy kat. B 

 

 


