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C U R R I C U L U M   V I T A E 
 

Imię i nazwisko Marta Wankiewicz-Głowacka 

Telefon 504 600 969  
E-mail mw@alberis.com.pl  

 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Od I.2015 – ekspert gospodarczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (działalność dodatkowa; przejście 

procesu rekrutacji i wpisanie do bazy ekspertów NCBiR uczestniczących w procesie oceny zadań badawczych) 

Od IV.2013 – ALBERIS Marta Wankiewicz-Głowacka 
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej; pozyskiwanie Klientów, doradztwo w zakresie pozyskiwania 

(analiza kwalifikowalności podmiotu i inwestycji) i rozliczania dotacji ze środków publicznych (RPO WŁ 2007-
2013, PO KL, PO IG), przygotowywanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, przygotowywanie biznes planów 

do wniosków kredytowych, prowadzenie szkoleń, wdrażanie współfinansowanych projektów (prowadzenie 

negocjacji, przygotowanie i nadzorowanie planu realizacji inwestycji, nadzorowanie terminowości działań wg 
harmonogramu projektu, koordynowanie pracy zespołów projektowych, rekrutacja uczestników projektów, 

monitorowanie wskaźników projektu, współpraca z dostawcami/wykonawcami, przygotowywanie umów, 
wykonywanie obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie: wnioski  

o płatność, ewaluacja, promocja, przetargi) 

III.2008-IV.2013 – ALBERIS Maciej Głowacki 
Główny Specjalista – zewnętrzne doradztwo w zakresie pozyskiwania (analiza kwalifikowalności podmiotu i 

inwestycji) i rozliczania dotacji, sporządzanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, rozliczanie projektów 

(prowadzenie negocjacji, przygotowanie i nadzorowanie planu realizacji inwestycji, nadzorowanie 

terminowości działań wg harmonogramu projektu, koordynowanie pracy zespołów projektowych, rekrutacja 
uczestników projektów, monitorowanie wskaźników projektu, współpraca z dostawcami/wykonawcami, 

przygotowywanie umów, wykonywanie obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie: wnioski o 

płatność, ewaluacja, promocja, przetargi), pozyskiwanie Klientów 

2007-2009 – BOMIS oraz POLSKI INSTYTUT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

Prowadzenie szkoleń z zakresu 1) przygotowania i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy 
strukturalnych UE, 2) kontroli i rozliczania projektów współfinansowanych z FS UE, 3) przygotowania studium 

wykonalności, 4) monitoringu projektów współfinansowanych z FS UE; opracowywanie programów szkoleń, 

przygotowanie materiałów szkoleniowych; prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych (m. in. dla 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Instytutu Chemii Przemysłowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego); przygotowanie programów szkoleniowych, prezentacji, case study, prowadzenie zajęć; 

XI.2008 – WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŁODZI i POLSKI INSTYTUT KONTROLI 

WEWNĘTRZNEJ 
Wykładowca podyplomowego studium audytu i kontroli wewnętrznej (zajęcia z zakresu kontroli projektów 

współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE) 

I-II.2008 – PRIME INVEST 
Doradca ds. Funduszy Europejskich – pozyskiwanie klientów, zewnętrzne doradztwo w zakresie pozyskiwania 

i rozliczania dotacji, sporządzanie studiów wykonalności 

I.2006-XII.2007 – ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.  

Specjalista w Dziale ZPORR – przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów dofinansowanych z 

EFRR i EFS (działania 2.5 i 3.4 ZPORR, ok. 130 przeprowadzonych kontroli), weryfikacja sprawozdań z realizacji 
projektów, sporządzanie sprawozdań z realizacji działań w województwie łódzkim, sporządzanie i aktualizacja 

podręcznika procedur (zwł.  stworzenie systemu kontroli na miejscu – opracowanie procedur, wzorów 
dokumentów, zapewnienie zgodności z aktami prawa oraz wytycznymi IZ), sporządzanie raportów 

o nieprawidłowościach, bieżące doradztwo dla beneficjentów, prowadzenie szkoleń dla beneficjentów  

V.2003-I.2006 – URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI /Departament Polityki Regionalnej/ 

Od młodszego referenta do p. o. Naczelnika Wydziału ds. Wyboru Projektów Realizowanych w ramach ZPORR 

– ocena wniosków o dofinansowanie w ramach I i III Priorytetu ZPORR, koordynacja prac paneli ekspertów, 
komisji oceny projektów oraz Regionalnego Komitetu Sterującego, doradztwo i konsultacje z projektodawcami, 

opracowywanie procedur wdrażania ZPORR w województwie łódzkim, koordynacja prac nad podręcznikiem 
procedur wdrażania ZPORR w województwie łódzkim, powoływanie systemu instytucjonalnego dla II Priorytetu 

ZPORR finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanie komponentu B2 Programu 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich, prowadzenie szkoleń z ramienia Urzędu Marszałkowskiego dla potencjalnych 
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projektodawców, sporządzanie umów i aktów prawa lokalnego, organizacja i nadzorowanie pracy Wydziału i 
kilkunastoosobowego zespołu 

 

 

WYKSZTAŁCENIE 

2001-2003 – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku /Wydział Nauk Politycznych/ 
Studia uzupełniające magisterskie – specjalizacja: administracja obronna  

Praca dyplomowa „Polskie służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa” 

1997-2001 – Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi  

Studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe w zakresie prawa międzynarodowego 

Praca dyplomowa „Prawa mniejszości etnicznych i narodowych na przykładzie mniejszości romskiej w Polsce” 
 

 
DOROBEK NAUKOWY 

X 2007 „Deszcz unijnych pieniędzy” [w:] „WIEM – wiedza informacja ekonomia marketing”, Poznań 2007  

VI 2006 „Samorząd terytorialny – od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa bezpieczeństwa” [w:] Materiały 

z konferencji „Bezpieczeństwo i porządek publiczny w samorządzie terytorialnym. Problemy 

organizacyjne, ekonomiczne i prawne”, Jarocin 2006 

VI 2004 „Problemy ekonomiczne budowy rozwiązań teleinformatycznych w systemach bezpieczeństwa 

publicznego” [w:] Materiały z konferencji „IX Forum ratownictwa”, Inowrocław 2004 
 

 

WYBRANE SZKOLENIA  

2015  Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji – Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

2014 Stymulowanie współpracy nauki z biznesem przy wsparciu funduszy europejskich – Urząd Marszałkowski 

w Łodzi 
2012  Prawo zamówień publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne – Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa  

2011 Udzielanie zamówień publicznych w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi 

2011 Ewaluacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013 – Urząd Marszałkowski w Łodzi 

2008 Studium wykonalności projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej – Grupa Ergo 
2007 Kontrola, rozliczanie i kwalifikowalność w starej i nowej perspektywie finansowej – od ZPORR do RPO – 

Euro-Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze 
2007 Kontrola od A do Z – Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (Certyfikat Kontrolera I Stopnia) 

2007 Kontrola projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej – Polski Instytut Kontroli 

Wewnętrznej 
2006 Praktyka kontroli i wykrywania nieprawidłowości w ramach projektów finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego – Centrum Edukacji Menedżerskiej PROMOTOR 
2005 Kontrola i audyt funduszy europejskich – Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej 

2005 Audyt funduszy strukturalnych – Instytut Europejski w Łodzi 

2005 Zabezpieczenie ścieżek audytu w procesach monitorowania i sprawozdawczości funduszy strukturalnych 
– Instytut Audytu i Ewaluacji 

2005 Kontrola projektów na miejscu realizowanych w ramach ZPORR – Instytut Audytu i Ewaluacji 
2005 Kontrola projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Instytut Audytu i 

Ewaluacji 
2005 Przygotowanie urzędów marszałkowskich do audytu weryfikującego sposób zarządzania i wydatkowania 

funduszy unijnych – Instytut Rachunkowości i Podatków 

 
 

 
 

 

 


