CURRICULUM VITAE

Jacek Zbigniew Zahorski
ur. 19 lipca 1965 roku we Wschowie
stan cywilny: Ŝonaty, dwoje dzieci
adres: ul. Nankera 12, 67-200 Głogów
tel. 605-668-060
e-mail: jacek@skarbnikbuk.pl

WYKSZTAŁCENIE:
 2003 r. - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia podyplomowe, dwusemestralne, w
zakresie „Podatki”,
 1999 r. - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ukończona uzyskaniem tytułu magistra na
kierunku „Finanse i bankowość”, w zakresie „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw”,
 1996 r. - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, licencjat
na kierunku „Zarządzanie i Marketing”, w zakresie „Marketing”.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 1999-nadal - działalność gospodarcza: prowadzenie biura rachunkowego,
 1998-nadal - „Komunikacja Miejska” Sp. z o. o. - główny księgowy i prokurent, nadzór
nad całością spraw finansowych spółki realizującej przewozy pasaŜerskie miejskie na
terenie miasta Głogowa,
 1996-1997 r. - „Ligum-Pol” Sp. z o. o. - główny księgowy; nadzór nad całością spraw
finansowych spółki,
 1994-1996 r. - PUIB „Budoprojekt” Sp. z o. o. - księgowy, główne obowiązki: ewidencja
księgowa oraz rozliczanie kosztów w firmie budowlanej,
 1990-1994 r. - działalność gospodarcza, handel: m. in sklep komputerowy i księgarnia.
UMIEJĘTNOŚCI:
 biegła znajomość przepisów prawa podatkowego, szczególnie w zakresie podatków
dochodowych i podatku od towarów i usług, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych,
 biegła znajomość przepisów prawa gospodarczego, szczególnie prawa spółek handlowych,
 biegła znajomość przepisów z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym rachunkowości,
 biegła obsługa programów finansowo-księgowych, szczególnie: Comarch ERP, Probit,
 biegła obsługa programów Word, Excel, Power Point,
 umiejętność prowadzenia bloga i strony internetowej,
 praca w zespole,
 znajomość języka angielskiego - w stopniu podstawowym,
 znajomość języka rosyjskiego - w stopniu podstawowym.
UPRAWNIENIA:
 Świadectwo Kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane
przez Ministra Finansów,
 prawo jazdy kat. B.

KURSY I SZKOLENIA:
 planuję od września bieŜącego roku podjęcie intensywnego kursu rozszerzającego
znajomość języka angielskiego,
 2015 - szkolenie „Nowelizacja ustawy o VAT”, „Univers” Konsulting - Edukacja Jacyno i
Modzelewski Sp. z o. o.
 2012 – szkolenie „Nowelizacja ustawy o VAT”, „Konsult” Centrum Szkolenia i Doradztwa,
 2012 - szkolenie „Najnowsze zmiany w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych,
podatku dochodowym”, „Jarko” Ośrodek Szkolenia, Wydawnictwo,
 2011 - szkolenie „Praktyczne zastosowanie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym”,
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej,
 2010 - szkolenie „Nowelizacja ustawy o VAT”, „Konsult” Centrum Szkolenia i Doradztwa,
 2010 - szkolenie „Unijne Rozporządzenie 1370/2007, a sposób finansowania publicznego
transportu zbiorowego”, „Refunda” Profesjonalne Usługi Doradcze,
 2009 - szkolenie „Opodatkowanie przewozów osób liniowych i okazjonalnych”,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa,
 2009 - szkolenie „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego”,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 2008 - „Wszystko o podpisie elektronicznym”, Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe,
 2004 - szkolenie „VAT w 2004 r, zmiany po przystąpieniu do UE”, „Univers” Konsulting Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. z o. o.
 2000 - seminarium „Bilans 2000”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
 2012-nadal - Stowarzyszenie „Wyzwoleni”, pełniłem funkcję Wiceprezesa Zarządu od
października 2012r. do czerwca 2015 r. W czerwcu br, w kolejnych wyborach do władz
Stowarzyszenia nie brałem udziału, ale nadal jestem działaczem tej organizacji i jako
pełnomocnik Zarządu dalej prowadzę gospodarkę finansową Stowarzyszenia.
NAGRODY I WYRÓśNIENIA:
 Srebrny Medal za Długoletnią SłuŜbę - przyznany w marcu 2015 r. przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
ZAINTERESOWANIA:
 turystyka rowerowa - dwie wyprawy turystyczne dookoła Polski,
 sport, szczególnie piłka noŜna i piłka ręczna,
 literatura: kryminał, sensacja,
 filozofia.
DODATKOWO:
 dyspozycyjność,
 kreatywność.

