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IV Benefis Biegłych Rewidentów 

w dniu 28 października 2018 roku, godzina 14-sta / NOT przy ul Czackiego 3/5 

   

Laudacja dla Pana Eugeniusza Matczuka 

 

Szanowny Jubilacie, Szanowni Państwo. 

Przypadł mi w udziale zaszczyt, a równocześnie przyjemność przedstawienia Państwu 

sylwetki zawodowej Pana Eugeniusza Matczuka. Za jego wieloletnią pracę w finansach i ra-

chunkowości, z czego ponad połowę w zawodzie biegłego rewidenta, Klub Seniora przy Od-

dziale Warszawskim PIBR postanowił uhonorować go powołaniem do Loży Seniora. 

Jubilat urodził się w 1930 roku w Wysokiem na Zamojszczyźnie. Tam też spędził 

dzieciństwo, w tym okres wojenny, a po wojnie kończył szkołę gimnazjalną i liceum w Za-

mościu. Maturę zdał w 1949 roku. W 1948 roku ukończył kurs szybowcowy.    

W jego życiu zawodowym można wyodrębnić trzy zasadnicze okresy:  

 wojskowy (lata 1950 r. - 1975 r.), kiedy pełnił służbę jako oficer zawodowy na różnych 

stanowiskach w finansach wojska, 

 lata 1976 – 1992 r., gdy kierował działami finansów i księgowości firm, w tym – w Libii 

(w latach 1976 – 1984), 

 okres wykonywania zawodu biegłego rewidenta w formie firmy audytorskiej (po 1992 

roku).  

W 1950 roku, jako absolwent kursu oficerów kwatermistrzostwa w Poznaniu, został 

promowany na pierwszy stopień oficerski i jako 20-latek (!) został wojskowym finansistą. 

Powierzono mu obowiązki szefa finansów najpierw batalionu (w Warszawie), a następnie 

pułku w Ciechanowie, w którym poznał żonę - i już w 1954 roku urodził mu się pierwszy syn 

Jacek. Miał szczęście do potomków płci męskiej,  ponieważ trójka jego kolejnych dzieci to 

synowie Robert, Waldemar i Tomasz. Pierwsza trójka urodziła się w dosyć krótkim odstępie 

czasu, co oznacza, że Jubilat nie tylko szybko awansował zawodowo, ale także w błyska-

wicznym tempie rozwijał rodzinę. Dziś najstarszy syn ma ponad 60 lat.    

Kolejne ścieżki jego kariery wiodły przez szefa finansów dywizji w Rzeszowie oraz Woje-

wódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie. W tym okresie ukończył studia na SGPIS, 

uzyskując tytuł magistra.  

W 1963 roku został Szefem Wydziału Organizacyjnego  Wojskowych Zakładów Napraw-

czych Sprzętu Radiolokacyjnego w Zielonce. Na bazie tych Zakładów zorganizował w 1965 

roku Wojskowe Zakłady Elektroniczne, w których był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych. 

W 1966 roku uzyskał dyplom dyplomowanego biegłego księgowego. 

W 1972 roku przeniesiono go do Ministerstwa Obrony Narodowej na stanowisko szefa wy-

działu ekonomicznego jednego z Szefostw. Doceniając jego kompetencje zawodowe - na 
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wniosek Ministra Komunikacji w styczniu 1975 roku przeniesiono go do Generalnej Dyrekcji 

Dróg i Mostów, gdzie też przeszedł do rezerwy w stopniu podpułkownika. 

W tamtym okresie Polska za pośrednictwem przedsiębiorstwa Polservice wysyłała do 

Libii swoje firmy m.in. do budowy dróg i mostów. W 1977 r. Generalna Dyrekcja Dróg i Mo-

stów skierowała więc do Libii m.in. Jubilata - na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekono-

micznych przedsiębiorstwa projektowego WADECO (przedsiębiorstwo to  współpracowało z 

Generalnym Wykonawcą, którym była firma DROMEX - obecnie BUDIMEX). Z Libii na 1,5 

roku powrócił do kraju, zaliczając kolejny kurs dla biegłych księgowych. Po tej przerwie 

znowu podjął pracę w Libii. Był tam łącznie 6 lat, ale do temperatury 400 w nocy nie mógł się 

przyzwyczaić. Jednak praca w Libii miała swoje niewątpliwe zalety, chociażby z tej racji, że 

zaraz po pracy - w okresie od czerwca do września - można było pojechać na plażę i schłodzić 

się w Morzu Śródziemnym. Warto dodać, że do Libii Jubilat zabrał żonę z trzema synami, z 

których dwóch podjęło tam pracę. 

Po powrocie z Libii, korzystając z pozyskanych tam aktywów, Jubilat dużo podróżo-

wał. Zwiedził szereg miejsc, które dla Polaków żyjących wtedy w socjalizmie były egzotycz-

ne, jak np. Indie, Tajlandia, Hawaje, kraje arabskie, Wyspy Kanaryjskie. Na część tych wy-

praw zabierał rodzinę, umożliwiając poznanie innego - ciekawszego - świata w trudnych cza-

sach stanu wojennego.  

Po definitywnym powrocie z Libii w 1984 roku - pracował na stanowisku głównego 

księgowego w firmie TRANSPROJEKT, biurze projektów STOLICA oraz przedsiębior-

stwach zagranicznych IBG i BENDICO, a także jako zastępca dyrektora d.s. ekonomicznych 

w firmie REMEX.  

W tym okresie, w ramach urlopu, na zlecenie urzędów skarbowych badał bilanse, głównie 

ośrodków wczasowych należących do Funduszu Wczasów Pracowniczych. Wybierał latem 

ośrodki nad morzem, a zimą – ośrodki narciarskie w górach, co pozwalało łączyć pracę z 

czynnym wypoczynkiem. Korzystała na tym również rodzina, która bardzo sobie ceniła umie-

jętność Beneficjenta łączenia spraw zawodowych z jednoczesnym zabieganiem o potrzeby 

rodziny. Jednocześnie takie podejście Jubilata, w szczególności uprawianie wielu sportów 

podczas wakacji (w tym tych łączonych z pracą) pozwoliło mu zachować dobrą formę i jasny 

umysł. Warto dodać, że sportowo był aktywny jeszcze po osiemdziesiątce, jeżdżąc na nartach, 

łyżwach oraz rowerze. Jeszcze w ubiegłym roku poleciał (sam!) samolotem na wakacje nad 

morze, gdzie intensywnie pływał. Te pasje sportowe, a także podróżnicze, przekazał swojemu 

ostatniemu synowi. 

Oprócz badania sprawozdań finansowych – Beneficjent doradzał wielu powstającym w tam-

tym okresie firmom, zwłaszcza polonijnym, m.in. firmie COMINDEX. 

Po uchwaleniu przez Sejm w październiku 1991 roku ustawy o badaniu i ogłaszaniu 

sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie – Jubilat w krótkim 

czasie został ujęty pod numerem 2425 na liście biegłych rewidentów oraz zarejestrował dzia-
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łalność gospodarczą pod firmą „Audytor - Eugeniusz Matczuk” (nr 1017 na liście podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych).   

Jego największym klientem było Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego w Łysych JBB, 

gdzie najpierw badał sprawozdania finansowe, a następnie był doradcą.   

Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta zakończył w 2016 r., aczkolwiek dotychczas jesz-

cze nie zadeklarował się jako biegły rewident-senior.     

Zaprzestając osobiście doradzania klientom – przekazał w pewnym sensie pałeczkę synowi 

Tomaszowi, wspólnikowi zarządzającemu w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych  

„MWW – Matczuk, Wieczorek i Wspólnicy S.j.” Syn Tomasz specjalizuje się w problematy-

ce prawnej, obejmującej funkcjonowanie rynku kapitałowego, w szczególności świadcząc 

pomoc prawną w zakresie spraw związanych z działalnością instytucji finansowych oraz in-

strumentów rynku finansowego.  

 Za swoje zasługi dla szeroko rozumianych finansów Jubilat odznaczony został Krzy-

żem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, oraz odznaczeniami resorto-

wymi. 

Koleżanki i koledzy - biegli rewidenci oraz inne osoby zgromadzone na Benefisie ży-

czą Ci, Jubilacie, wielu pogodnych, szczęśliwych dni. 

 


