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W 2009 r. objęła stanowisko prezesa zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
(KDPW). Po wydzieleniu ze struktur KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP w 2011 r. pełni 

również funkcję prezesa zarządu tej instytucji. W latach 2001-2009 pracowała na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie, jako doradca zarządu Giełdy, a następnie dyrektor Biura Komunikacji 
Marketingowej. Od października 2011 r. pełni funkcję wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej – najstarszej i największej organizacji skupiających pracodawców. Z dniem 18 kwietnia 2012 r., 
decyzją Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska, została powołana w skład Trójstronnej Komisji do 
Spraw Społeczno – Gospodarczych. Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Cen-
tralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżo-
wej Przedsiębiorczości. członek Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Rady Fundacji Polski Kongres 
Gospodarczy, Rady Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi.

Iwona Sroka
Prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
(KDPW) oraz KDPW_CCP

Od 2006 r. zarządza Portalem Skarbiec.
Biz, największym niezależnym serwi-

sem internetowym dla przedsiębiorców. Od 
2009 r. kieruje również szeregiem projek-
tów inwestycyjnych z branży nieruchomości 
na rzecz dwóch brytyjskich deweloperów: 
Taurus Development Limited oraz Oppen-
heimer & Rochefoucauld Real Estate LLP, 
sprawując m.in. funkcje prezesa zarządu w 
spółkach: Taurus Development Holding Sp. 
z o.o., Taurus Development Holding 2 Sp. 
z o.o. oraz Beauchamp Properties Sp. z o.o. 
Członek Business Centre Club, laureatka 
rankingu „Perły Polskiego Biznesu 2012”. 
Prywatnie miłośniczka psów rasy fila brasi-
leiro i kolekcjonerka antyków.

kInga Hanna 
StacHowIak
Prezes zarządu spółek z branży 
medialnej i nieruchomości

Polska piosenkarka o niezwykłym 4-okta-
wowym głosie. Członkini Akademii Fono-

graficznej ZPAV, zdobywczyni 6 Fryderyków, 
2 Wiktorów oraz wielu innych prestiżowych 
nagród. Bierze czynny udział w licznych kon-
certach i  akcjach charytatywnych. Wspiera 
też od kilku lat „Podkarpackie Hospicjum 
dla Dzieci’’. To osoba nietuzinkowa, wszech-
stronnie uzdolniona, która do tej pory dała 
się nam poznać jako wokalistka, skrzypaczka, 
kompozytorka (w tym muzyki filmowej i te-
lewizyjnej), autorka tekstów, aktorka filmowa 
i teatralna oraz świetny fotograf.

JuStyna 
SteczkowSka 
Polska piosenkarka

Karierę zawodową rozpoczęła w USA. Od po-
czątku związała się z branżą reklamową oraz 

radiową. Najdłużej pracowała dla Stoner Broadca-
sting System w Nowym Orleanie, gdzie przeszła 
wszystkie szczeble kariery w dużej korporacji. O po-
wrocie do Polski zdecydował przypadek. W war-
szawskim Radiu KOLOR, gdzie rozpoczęła pracę 
w 1995 r. jako dyrektor generalny jest obecnie głów-
nym udziałowcem. W międzyczasie zaangażowała 
się jako inwestor i menedżer w projekty turn around w poznańskim Radiu RMI i Radiu Jazz. Wyma-
gająca wobec siebie i tego samego oczekuje od współpracowników – szuka ludzi, dla których praca jest 
pasją. Za największy swój sukces uważa umiejętność łączenia kariery zawodowej i udanego życia pry-
watnego. Jest matką dwóch synów. Szuka nowych wyzwań. Kilka lat temu rozpoczęła przygodę z ję-
zykiem i kulturą włoską. 

alIna 
StrześniewSka 
Prezes zarządu Impact Media Sp. 
z o.o. 

W roku 1998 z wyróżnieniem ukończyła studia MBA na Wolnym Uniwersytecie w Bruk-
seli. W  latach 1998-2003 była zatrudniona w centralach firm międzynarodowych 

w Belgii na stanowiskach związanych z finansami. Z  grupą finansowo-ubezpieczeniową 
KBC związana od roku 2003. Początkowo jako kontroler Europy Centralnej w KBC Insu-
rance NV, zaś w latach 2004-2008 jako dyrektor finansów i kontrolingu Europy Central-
nej i Wschodniej oraz Rosji w KBC Group NV. Z dniem 05 września 2008 roku została 
powołana na stanowisko członka zarządu KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA 
i dyrektora zarządzającego Pionem Finansów i Operacji. Funkcję tę pełniła do momentu 
powołania jej w kwietniu 2009 r. na stanowisko prezesa zarządu KBC Towarzystwa Fundu-
szy Inwestycyjnych SA.

katarzyna SzczepkowSka 
Prezes zarządu KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA
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