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Piotr Adam Dudek - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończył Wydział Ekonomii  

o specjalizacji Rachunkowość.  

 

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. 

 

Od roku 2013 współpracuje z DB AUDYT Sp. z o.o. w Katowicach (Firma audytorska nr 3245).  

We współpracy z Partnerami realizuje projekty inwestycyjne zarówno finansowe jak i rzeczowe. 

 

Od  roku 1996 do 01/2013  pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych (Firma audytorska) zajmującej się badaniem sprawozdań finansowych.  

 

W latach 2006 – 2013, członek rad nadzorczych, między innymi Rady Nadzorczej WASKO S.A. spółki 

notowanej na GPW w Warszawie. 

 

W latach 2002-2003 Piotr Dudek pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego ELIMAR S.A., 

ponadto od 1996 do 2000 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków 

Obcych w Katowicach, promotor prac dyplomowych o specjalizacji rachunkowość i informatyka. 

 

Piotr Dudek uczestniczył w badaniu ponad 700 sprawozdań finansowych (większość jako kluczowy biegły 

rewident) różnych podmiotów gospodarczych w tym także badania sprawozdań finansowych spółek 

dopuszczonych do obrotu publicznego, przeglądy śródroczne, badania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych.  

Wykonywał też opinie przy przekształceniach i połączeniach zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.  

Sporządzał szereg analiz i opracowań dla różnych podmiotów gospodarczych, prowadził również projekty 

związane z zakładaniem i przekształcaniem Spółek, zajmował się także doradztwem przy łączeniu się 

przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, prowadził projekty analizy przedinwestycyjnej, jak i zajmował się 

audytami projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.  
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