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Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Menedżerskiego Mini MBA na 
Uniwersytecie Łódzkim. 

Obecnie założycielka i prezeska szkoły Future Collars z innowacyjną platformą do nauki 
programowania i kompetencji cyfrowych. Odpowiada w spółce za strategię, finanse i działalność 
operacyjną. Startup został wyróżniony przez My Company Polska i zaliczony do grona 25 
najlepszych polskich startupów.  W 2021 r. spółka powołała fundusz stypendialny Różnorodność 
w IT. Dzięki funduszowi osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej będą mogły 
wziąć udział w kursach kompetencji cyfrowych i zdobyć zatrudnienie w branży IT. Inicjatorka 
kampanii Woman Update, która ma na celu zachęcenie kobiet do ciągłego rozwoju i zdobywania 
nowych umiejętności. 
W 2020 r. Koźmiński Business Hub uznał spółkę za jeden ze Startupów Pozytywnego Wpływu. 
 
Ekspert rynku kapitałowego z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, była wiceprezes 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2006-2014) 

Współtwórczyni rynku akcji w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz 
zorganizowanego rynku obrotu papierami dłużnymi Catalyst. Nadzorowała procesy dopuszczania 
i wprowadzania instrumentów do obrotu na rynku giełdowym, NewConnect oraz Catalyst. 
Koordynowała i nadzorowała działania akwizycyjne mające na celu pozyskiwanie nowych spółek 
na rynek giełdowy. Kierowała pracami w zakresie opracowania i promocji nowego kształtu zasad 
dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Odpowiedzialna za realizację projektów mających 
na celu podnoszenie standardów w zakresie relacji inwestorskich. 

Wcześniej pracowała w Komisji Papierów Wartościowych (1991-2006). Jako  dyrektor 
Departamentu Nadzoru Rynku była odpowiedzialna za monitorowanie obrotu giełdowego. 
Sprawowała również funkcję Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów 
Wartościowych oraz Maklerów Giełd Towarowych. Była reprezentantką Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd na Forum Europejskiego Komitetu Regulatorów Rynku Papierów 
Wartościowych (CESR) w obszarze prac nad nadzorem i bezpieczeństwem obrotu.  

Była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych  S. A. oraz  
KDPW CCP S.A. 

W latach 2002-2010 była wykładowcą z zakresu rynku kapitałowego m. in. na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za szczególny wkład pracy w budowaniu polskiego rynku 
kapitałowego. 


