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Z przymrużeniem oka mówię czasami, że moje 
zainteresowanie ekonomią pojawiło się w okolicach czwartych 
urodzin, kiedy to wraz z moją Mamą, studentką na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych UW „wpadałam” na niektóre wykłady. 
Być może to właśnie stało się inspiracją dla wyboru studiów – 
finanse i bankowość w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Naturalnym 

dopełnieniem tej ścieżki była praca w centrali jednego z banków. Praca w korporacji, mimo że 
oferująca wyzwania, okazała się także nieco nużąca. Dlatego też postanowiłam zmienić nieco 
kurs życiowy – zostałam słuchaczką dziennych studiów doktoranckich w swojej alma mater. 
Zajęłam się partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP), wówczas ideą dość nową w warunkach 
polskich.  

Obok pracy naukowo-dydaktycznej zajmuję się PPP także praktycznie, współpracując z 
firmami konsultingowymi m.in. przy przygotowywaniu analiz przedsięwzięć PPP oraz szkoląc 
przedstawicieli JST na seminariach, warsztatach, konferencjach i studiach podyplomowych. 

Wolny czas spędzam aktywnie z rodziną (rower, rolki, hulajnoga, narty biegowe, łyżwy), 

próbuję zarazić Córkę miłością do gór i pasją zatrzymywania w kadrze tego, co nieuchwytne. 

Kiedyś pisałam także wiersze ;-) 

 

Praktyka biznesowa 

 XI 2015- II 2016: Instytut Rozwoju Miast na zlecenie Ministerstwa Rozwoju: 

opiekun miast w projekcie Modelowa Rewitalizacja Miast (doradztwo w 

zakresie diagnostyki miasta, wyznaczania obszarów rewitalizacji, założeń do 

programu rewitalizacji etc.), trener na warsztatach „Przestrzeń i inwestycje” 

poświęconych m.in. wykorzystaniu PPP w rewitalizacji.  

 2014: Ipopema Securities: ekspertyza „DBO w gospodarce odpadami” 

 2011: Europejski Bank Inwestycyjny: trener na autorskim szkoleniu 

dotyczącym PPP skierowanym do samorządowców z województwa śląskiego 

 2010, 2011, 2013, 2014-2015: PARP (Warszawa): ekspertyza "Zakres zadań do 

badania potencjału ekonomicznego instytucji publicznych i przedsiębiorstw do 

realizacji projektów PPP"; udział w debacie eksperckiej "Partnerstwo publiczno-

prywatne w Polsce: znana przeszłość, jaka przyszłość?"; udział w debacie 

eksperckiej "O finansach w gronie ekspertów"; Członkini Jury w Konkursie 3P 



 2008-2009: AWIL S.A. (Poznań) – dyrektor Biura ds. PPP, m.in. trzy analizy z 

zakresu możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w 

inwestycjach infrastrukturalnych w sektorze wodno-kanalizacyjnym 

 2008: BCG Polska (Warszawa): współautorka ekspertyzy dotyczącej 

wykorzystania PPP w rewitalizacji 

Prowadzone zajęcia: 

 Green Project Funding (238631, specjalność Eco-innovations in cities)– przedmiot 

prowadzony przez zespół trzyosobowy, w formule blended learning (treści wykładowe 

są prezentowane w postaci e-learningowej, a spotykamy się wyłącznie na 

warsztatach), w ramach którego zgłębiamy problematykę znalezienia odpowiedniej 

formuły organizacyjno-finansowej dla ekoinwestycji. 

 Projekty miejskie (238760, ścieżka międzykierunkowa Konsulting miejski) – 

przedmiot warsztatowy, prowadzony przez zespół (dr D. Brodowicz, dr A. Jadach-

Sepioło, dr K. Sobiech-Grabka, dr inż. A. Stankowska), celem zajęć jest omówienie 

projektów miejskich jako specyficznych inwestycji, za których realizację 

odpowiedzialny jest samorząd miejski. Przedmiot został skonstruowany w taki sposób, 

aby student po jego realizacji był dobrze przygotowany do podjęcia pracy w 

przedsiębiorstwie, firmie konsultingowej doradzającej przy projektach miejskich lub w 

samorządzie miejskim.  

 Partnerstwo publiczno-prywatne (232770, przedmiot kierunkowy do wyboru na 

kierunku „Zarządzanie”) – prowadzony w formie wykładowo-warsztatowej, ma 

przybliżyć istotę PPP i obalić mit o nieuchronnym czwartym P (zainteresowanych 

zapraszam na zajęcia.) 

 

Współpraca z praktykami biznesu: 

 Ipopema Securities – współpraca przy zajęciach tworzących ścieżkę międzykierunkową 

„Konsulting miejski” 

 BCG Polska – współpraca przy zajęciach tworzących ścieżkę międzykierunkową 

„Konsulting miejski” 

 EY – współpraca przy zajęciach tworzących ścieżkę międzykierunkową „Konsulting 

miejski” 

 

Zainteresowania naukowe: 

Aktualnie zajmuję się kwestią odpowiedzialności międzypokoleniowej za projekty PPP i 

możliwością zmodyfikowania rachunku efektywności projektów PPP o ten element. Interesuje 

mnie także rewitalizacja miast i kształtowanie strategii ich rozwoju, a szczególnie współpraca 

miast z partnerami prywatnymi w procesie strategicznego planowania przestrzennego. 
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