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EXPERIENCE 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich renomowanych kancelariach prawnych, 

zajmując się obsługą prawną oraz doradztwem prawnym w zakresie prawa administracyjnego, 

cywilnego i karnego. Jako laureatka I edycji konkursu Podatkowi Liderzy organizowanego przez 

Ministra Rozwoju i Finansów odbyła staż w Ministerstwie Finansów. 

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje, w szczególności, zagadnienia związane z prawem rynku 

finansowego, prawem bankowym i prawem obrotu instrumentami finansowymi. 

Od 2018 r. asystent w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego – prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz monografy w języku polskim i angielskim dla 

studentów kierunków: prawo, administracja i stosunki międzynarodowe, a także działalność 

naukową, pracując w zespołach badawczych przygotowujących projekty grantowe, monografie 

oraz artykuły naukowe. 

Współautorka interdyscyplinarnych publikacji i monografii z zakresu prawa i ekonomii 

publikowanych zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

W kancelarii GESSEL od 2020 r. 

PUBLICATIONS 

 Co-author: Conditions predicating ethical attitudes among food producers. Optimum. 

Studia Ekonomiczne 2014, 69 (3) 

 Co-author: The single European patent and its economic consequences. Optimum. 

Studia Ekonomiczne 2015, 74 (2) 



 

 

 Co-author: The legal structure of the joint-stock company as the ultimate source of 

corporate governance. Horyzonty Polityki 2016, 7 (20) 

 Co-author: Coronaeconomy the beginning of new normality ? – In search of a new 

conceptual order. Optimum. Economic Studies 2020, 2 (100) 

 Co-author: The multi-faceted dimension of prices in the modern economy, Publisher 

University of Bialystok, Białystok 2020 

EDUCATION 

 Faculty of Law and Administration, University of Warsaw (2018) 

 British law programme co-organised by the University of Warsaw and the University of 

Cambridge (Centre for the Study of English and European Law – British Law Centre) 

 PhD in law – doctoral thesis on “Liability of the bank for intermediation in distribution of 

proposals to purchase investment banking services in the private banking sphere” 

successfully presented at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (2019) 

 


