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Doświadczenie w zarządzaniu    

Ministerstwo Finansów (od 2014) dyrektor generalny 

Odpowiedzialna za zarzadzanie instytucją zatrudniającą ponad 2000 pracowników i budżetem o 
wartości 6 mld złotych. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (2007 – 2008 oraz 2009-2013) członek zarządu ds. 
ekonomiczno - finansowych 

Członek Zarządu instytucji zatrudniającej ok. 45 tys. pracowników w ponad 300 lokalizacjach na 
terenie całego kraju. Odpowiedzialna za organizację pracy pionu finansowego, dochodowego i 
ubezpieczeń i składek; za bieżące zarządzanie Funduszem Ubezpieczeń Społecznych (PAYG, 180 
mld zł), Funduszem Rezerwy Demograficznej (fundusz inwestycyjny, ok. 16 mld aktywów) oraz 
zarządzanie finansami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (osoba prawna, budżet ok 4 mld zł), a 
także pobór i dochodzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych zleconych do poboru 
Zakładowi. Zarządzanie skomplikowanymi projektami informatycznymi, organizacyjnymi oraz 
finansowymi. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-2009) dyrektor generalny 

Odpowiedzialna za zarzadzanie instytucją zatrudniająca ok. 500 pracowników i dostosowanie 
struktury urzędu do przekazania zadań do nowotworzonych agencji oraz przyspieszenia prac 
związanych z wdrażaniem programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz 
Infrastruktura i Środowisko. Bieżący nadzór nad planowaniem i realizacją budżetu w części 
przeznaczonej na finansowanie badań naukowych oraz szkolnictwa wyższego.  Realizacja projektów 
służących opracowaniu strategii funkcjonowania urzędu i przełożenia jej na cele operacyjne wraz z 
metodami monitorowania ich realizacji. 

Ministerstwo Gospodarki (2005 – 2007) dyrektor generalny, od listopada 2006 – radca 
generalny, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo Szanghaj 2010 

Odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania i organizację pracy urzędu zatrudniającego ok. 
900 – 700 pracowników - od podziału Ministerstwa Gospodarki i Pracy na trzy resorty; stworzenie 
systemu bieżącej kontroli zarządczej, systemu okresowych ocen pracowników, przeprowadzenie 
restrukturyzacji urzędu;  

Urząd m.st. Warszawy (2004-2005) zastępca Skarbnika m.st. Warszawy, wcześniej zastępca 
dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu     

Odpowiedzialna m.in. za prowadzenie i nadzorowanie bieżącej kontroli operacji finansowych 
miasta oraz sprawy systemowe, związane z organizacją i zarządzaniem finansami miasta; 
odpowiedzialna za zbudowanie systemu audytu wewnętrznego w m.st. Warszawie po nałożeniu 
obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego;  

Doświadczenie w organach nadzorczych 

Bank Gospodarstwa Krajowego (2014, do 25.06.2014) 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (od 2010) 
Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. (2007-2008) 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (2006 - 2007) – przewodnicząca rady 
nadzorczej 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2006-2008) 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (2006 - 2007) 
 



Pozostałe doświadczenia zawodowe 
Ministerstwo Zdrowia – członek Komitetu Audytu (2010-2014) 
Rządowe Centrum Legislacji – audytor (2002-2003) 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – radca Prezesa Rady Ministrów, rzecznik dyscypliny finansów 
publicznych (1998-2004) 
Polkomtel S.A., Warszawa  – dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2007) 
KPMG, Deloitte, MGGP – ekspert, konsultant (2008) 

Certyfikaty i uprawnienia 

Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „ściśle 
tajne” oraz „EU Secret” (ważne do  2019) 
Uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego w  jednostkach sektora finansów publicznych 
(2003); 
Mianowany urzędnik służby cywilnej (2000) 
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa (1997). 

Wykształcenie 

IESE Business School  - University of Navarra (2011-2012) 

Advanced Management Program   

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2003 - 2005) 
studia doktoranckie 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej  (1996 – 1998)  studia podyplomowe 
obejmujące m.in. zagadnienia ekonomii, finansów publicznych, public policy, polityki 
zagranicznej  

Uniwersytet Jagielloński (1987 – 1993)  studia magisterskie  w Zakładzie Teatru Instytutu 
Filologii Polskiej, zakończone uzyskaniem tytułu magistra  

Języki obce 

angielski – biegle w mowie i piśmie (C2) 
hiszpański – na poziomie komunikatywnym 
francuski, rosyjski – znajomość podstawowa  


