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BOśENA KAWAŁKO  
 
 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE   
                              
                                           
Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. 
01/2004  - Dyrektor Finansowy RAFAKO S.A.  
                  Pion, którym obecnie kieruję odpowiada za wsparcie , ochronę  i audyt ryzyk 

finansowych , podatkowych i efektywnościowych, które  związane są  z realizacją 
podstawowej działalności RAFAKO  S.A. 
Szczegółowe  zadania z tego obszaru to naleŜyta dbałość o zgodność 
zintegrowanych systemów finansowych i księgowych z przepisami polskimi , 
unijnymi  i giełdowymi. Nadzorowanie procesu sprawozdawczego w organizacji 
wobec Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, GUS i innych instytucji.  

                  Podejmowanie działań zmierzających do redukcji kosztów i wzrostu zysku. 
Unikanie, ograniczanie, pomiar oraz  kontrolowanie ryzyka finansowego Firmy.. 
Zapewnienie płynności Firmie i źródeł finansowania inwestycji. 
Zadania te realizowane są przez następujące  zespoły organizacyjnie 

                  Podpion Dyrektora ds. Finansowania, 
                  Dział Kontrolingu, 
                  Dział Głównego Księgowego, 
                  Dział Podatków.                    
11/1998  -  Skarbnik   

Kierowany przeze mnie dział składał się z 3 sekcji:  
Sekcji Instrumentów Finansowych, 
Sekcji Rozliczeń z Kontrahentami 

oraz sekcji pracowników podlegających bezpośrednio Skarbnikowi, którego  
zadaniem jest realizacja transakcji gotówkowych. 

Zadania działu Skarbnika, które zostały postawione przez Zarząd  to przede 
wszystkim: 

- zapewnienie źródeł finansowania działalności Firmy, 
- efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów. 

                  W celu realizacji w/w zadań konieczne było ustalenie narzędzi i procedur, 
                  które umoŜliwiałyby ich wykonanie. Wprowadzone procedury to:  
                  -  monitorowanie bieŜące naleŜności i zobowiązań,  
                  -  planowanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne dla zapewnienia  
                     płynności Firmy, 
                   -  planowanie limitów współpracy z bankami i innymi firmami finansowymi, 

   -  planowanie potrzeb w zakresie instrumentów finansowych niezbędnych do 
      obsługi kontraktów sprzedaŜy. 
 

                 Przez okres sprawowania funkcji Skarbnika na mój wniosek  w standardy umów 
                 obowiązujących w RAFAKO S.A. wprowadzono kilka istotnych zapisów  



                 regulujących zasady współpracy z  dostawcami. Np. zasady regulowania  
                 zobowiązań przez naszą Firmę. 
                 Przy współpracy z  innymi działami wdroŜono w Firmie elektroniczny obieg  
                 faktur, który w sposób istotny wpływa na efektywność w wykorzystaniu bieŜących 
                 finansowych zasobów RAFAKO S.A. 
 
                 Do istotnych zadań Skarbnika naleŜy równieŜ reprezentowanie Firmy w  
                 rozmowach z bankami i innymi instytucjami. 
     
 
04/1997   Kierownik Działu Finansowego   

Kierowany zespół składał się z 5 osób, których zadania składały się na pełną 
gotówkową  i  bezgotówkową obsługę Firmy  

 
08/1991   stanowisko Specjalisty w Dziale Rachunkowości Kosztów 
 
 
Raciborskie Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych „śELBET” 
 
08/1986 -   Kierownik Działu Ekonomicznego.  
 
 
Przedsiębiorstwo Państwowe Fabryka Obrabiarek RAFAMET 
 
01/1983 -  Referent ds. Ekonomicznych w Biurze Eksportu 
10/1982 -  StaŜysta Referent. 
 
 
                                             
WYKSZTAŁCENIE 
 

1978- 1982 Magister Ekonomii 
 Wydział Gospodarki Narodowej 

 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. 
1999 Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu. 

 
 
 
 UDZIAŁ W SEMINARIACH 
 
10/2000 -  Zarządzanie Ryzykiem Walutowym (Praktyczne Wykorzystanie Instrumentów) 
                 Organizator: FMP Management. 
 09/2003 - Nowoczesne Zarządzanie Finansami     
                 Polsko- Austriackie  Studium MenedŜerskie dla wyŜszej i średniej kadry  
                 kierowniczej. 
                 Organizator: WIFI  OSTERREICH 
 



 
UMIEJĘTNOŚCI 
               
 
języki                               średnia znajomość angielskiego i rosyjskiego 
obsługa komputera          MS Office, Lotus Notes 
 
 
prawo jazdy                     kat.B (od 1999 r.) 
hobby                               turystyka , literatura 
 
 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , zawartych w mojej ofercie 
pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z 
dn.29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dz.U nr 133 poz.883) 
  
 


