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Przypadł mi w udziale zaszczyt, a równocześnie przyjemność przedstawienia 
Państwu sylwetki mojego Taty, Romana Krzymańskiego, którego Polska Izba 
Biegłych Rewidentów postanowiła uhonorować zapraszając na III Benefis Biegłego 
Rewidenta. 
 
Na wstępie pozwolę sobie w skrócie przedstawić drogę zawodową Taty. 
 
Wykształceniem Romana pokierowała jego matka Jadwiga Krzymańska. Rodzice 
Taty założyli i prowadzili w Poznaniu firmę „RUBIN”, która zajmowała się produkcją 
pasty do butów i obuwia. Babcia była osobą bardzo przedsiębiorczą, mając dwóch 
synów zaplanowała im kariery zawodowe stosownie do ich predyspozycji oraz aby 
wspólnie mogli rozwijać w przyszłości firmę rodzinną RUBIN. I tak najstarszy syn Jan 
ukończył chemię na Politechnice Poznańskiej, a młodszy Roman został absolwentem 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
 
Tak więc Ojciec, mając zaledwie 16 lat, chodził do wieczorowej szkoły handlowej, 
ponieważ przedpołudniem prowadził księgi rachunkowe w firmie RUBIN. 
Na  lekcji  rachunkowości zdecydowanie się wyróżniał. Kiedy nauczycielowi nie 
chciało się prowadzić zajęć, to brał gazetę i prosił Tatę aby  za niego poprowadził 
lekcję. 
Dzięki pracy w rodzinnej firmie, w której zdobył doświadczenie, po ukończeniu 
studiów Tata od razu zajmował stanowiska głównego księgowego a w kolejnych 
latach pracował jako dyrektor finansowy i ekonomiczny. 
W połowie lat 60 –tych Tata pracował jako główny księgowy w Poznańskim 
Przedsiębiorstwie Robót Drogowych i Mostowych. Pod Taty kierownictwem stało się 
regułą , że dział księgowości składał do  Warszawskiego Zrzeszenia Przedsiębiorstw 
Drogowych i Mostowych sprawozdanie finansowe jako pierwsze. Tak  więc dział 
księgowości w Poznaniu był najlepiej zorganizowaną jednostka w zrzeszeniu co 
spowodowało , że Tata otrzymał awans i zaproponowano  mu stanowisko dyrektora 
ekonomicznego w zrzeszeniu w Warszawie. 
Firma Dromex, która budowała drogi i autostrady, między innymi w Libii i Iraku,  
współpracowała  z warszawskim zrzeszeniem. W roku 1980 Dromex wygrał przetarg 
na budowę 145 kilometrowego odcinka z liczącej 1300 km autostrady biegnącej z 
Kuwejtu do Bagdadu. Krótko po podpisaniu przez firmę kontraktu w Iraku wybuchła 
wojna, Irak został zaatakowany przez Iran. Jeden z dyrektorów, który miał 
największe doświadczenie w kierowaniu zagranicznymi kontraktami i miał podjąć 
pracę jako dyrektor ekonomiczny przy budowie autostrady, niestety przestraszył się 
wojny i zrezygnował ze stanowiska zostawiając firmę w krytycznej sytuacji. Dyrekcja 
Dromexu postanowiła zaproponować to stanowisko Tacie. Dla Taty problemem nie 
była wojna w Iraku, bo jak później to skomentował: „taka wojna to nic w porównaniu z 
Powstaniem Warszawskim, podczas którego mieszkając w Warszawie pomagał 
powstańcom”. Tak więc Tata postawił tylko jeden warunek – pojedzie do Iraku jeśli 
Dromex zatrudni na kontrakcie jego żonę. Dyrektor Naczelny Dromexu wyraził zgodę 
i tak w roku 1980 moi rodzice pojechali do Iraku budować autostradę. 
Budowa autostrady w Iraku była jednym z największych przedsięwzięć budowlanych  
jakie polskie firmy prowadziły. W czasie największego spiętrzenia robót  w Iraku było 
3 tys. pracowników a Tata jako dyrektor ekonomiczny był odpowiedzialny za 
rozliczenie całego kontraktu.  
 
 



 
Równolegle do pracy na stanowisku głównego księgowego i dyrektora 
ekonomicznego Tata w roku 1960  został biegłym księgowym ze specjalnościami w 
przemyśle, budownictwie i  rolnictwie. W latach 90-tych był członkiem Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów oraz Krajowej Rady 
Dyplomowanych Biegłych Księgowych. 
 
Tata również bardzo aktywnie działał w Stowarzyszeniu Księgowych. 
Przez całe lata 60-te był skarbnikiem w Poznańskim Oddziale Stowarzyszenia 
Księgowych a w latach 70-tych pełnił tę samą funkcję w Zarządzie Głównym 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 
 
Po powrocie z Iraku wraz z dwójką swoich przyjaciół założył w 1992 r. Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością „Zespół Doradztwa Ekonomiczno – Finansowego 
DEFIN”, której jest Prezesem. 
Firma DEFIN zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz doradztwem 
finansowo- księgowym. Od roku 1992 DEFIN przeprowadził badania sprawozdań 
finansowych w ponad 300 jednostkach obejmujących: 
 
1. spółki prawa handlowego i cywilnego 
2. przedsiębiorstwa państwowe 
3. instytuty 
4. wyższe uczelnie 
 
Na zakończenie chciałabym opowiedzieć Państwu historię związaną z moją córką 
Justyną, najmłodszą z siódemki Taty wnucząt. 
Na egzaminie z języka polskiego, na zakończenie szkoły podstawowej, dzieci dostały 
temat „Osoba którą podziwiasz”. Większość rówieśników Justyny opisała Jana Pawła 
II lub popularnego wówczas Adama Małysza. Moja córka opisała swojego dziadka. 


