
 

 

 

 

ANNA KOWALSKA 
CEL ZAWODOWY:  
 
Od 30 lat jestem Ekonomistką z doświadczeniem w pracy w sektorze 
publicznym i bankowym. Swoje kompetencje rozwijałam poprzez liczne kursy 
oraz pracę na stanowisku sekretarza szkoły. Aktualnie poszukuję pracy 
w dobrej, zdrowej atmosferze, która pozwoli mi wykorzystać dotychczasowe 
doświadczenia i umiejętności. Mój profesjonalizm i dojrzałe podejście do 
wykonywanych obowiązków z pewnością zaowocują sprawniejszym 
funkcjonowaniem firmy. 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

SZKOŁA PODSTAWOWA W POZNANIU 

2014 – 2015 Sekretarz Szkoły: 

• prowadzenie sekretariatu 

• wykonywanie czynności związanych z organizacją i obsługą biurowo-
administracyjną 

 

X-BANK S.A. W POZNANIU 

2000 – 2013 Specjalista ds. ewidencji środków trwałych 

• prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz 
ich rejestracji i oznakowania w centrali banku i oddziałach 

•  wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych 

• uczestniczenie w opracowaniu decyzji, harmonogramów, pism, 

sprawozdań, dotyczących inwentaryzacji środków trwałych i środków 

pieniężnych 

1994 – 2000 Specjalista ds. majątku 

• przyjmowanie oraz wystawianie faktur i wprowadzanie informacji do 

systemu ewidencji 

• prowadzenie w formie elektronicznej i papierowej ewidencji ilościowo-

wartościowej środków trwałych i wyposażenia 

1992 –1994 Specjalista ds. ewidencji i analiz kosztów 

• dokonywanie analiz kosztów zaopatrzenia banku w układzie 

rodzajowym z podziałem na jednostki organizacyjne 

• prowadzenie ewidencji zamówień środków trwałych, wyposażenia, 

środków eksploatacyjnych 

 

HOTEL ORBIS MERKURY W POZNANIU 

1989 – 1992 Starszy referent ds. rozliczeń 

 
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI OBIEKTÓW 
SZKLARNIOWYCH W POZNANIU  
1984 – 1989 Starsza księgowa 

SZKOLENIA 

2015 Szkolenie zawodowe ”MAŁA KSIĘGOWOŚĆ – PKPiR + VAT  
2014 Szkolenie zawodowe „Kadry i płace” – przeprowadzone przez Navigator 
International Sp. z o.o. (150h) 

WYKSZTAŁCENIE 

1980 – 1984 Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica w Poznaniu 
Specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 
Technik ekonomista 

783-891-123        

 

       https://www.linkedin.com/in/anna-

34578// 

 

  anna.kowalska@gmail.com 

      

Adres: os. Powstań Narodowych 1/5 

Poznań 

 

 
 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

✓ obsługa programów służących ewidencji  

majątku PEMT,GST  

✓ znajomość programów PABS, NABÓR,  

SIO, nowe SIO  

✓ znajomość obsługi Pakietu MS Office 

✓ obsługa urządzeń biurowych  

✓ obsługa sekretariatu  

 

 

MOCNE STRONY 

 

✓ komunikatywność i wysoka kultura  

osobista  

✓ bardzo dobra organizacja pracy własnej  

✓ rzetelność  

✓ umiejętność szybkiej adaptacji w nowym  

środowisku pracy 

✓ dyspozycyjność  

 

 

 

 

 
"Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych 

Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji” 

 

 


