
Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (równoległe studia 
na Uniwersytecie w Hamburgu), studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim 
Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń z zakresu 
m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym 3-letnich studiów 
menedżerskich) w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczenio-
wej LIMRA „Marketing Strategies for Executive Advancement”. Ukończyła rów-
nież wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów, marketingu oraz 
bankowości. Z LUX MED związana jest od 2002 r., gdzie początkowo pełniła 
funkcję Członka zarządu, dyrektora sprzedaży i marketingu. W 2007 r. została 
prezesem Grupy LUX MED. Od końca 2011 roku pełni także funkcję dyrektora 
zarządzającego LMG Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką 
LUX MED Ubezpieczenia. Pełni również funkcję prezesa zarządu Związku Praco-
dawców Medycyny Prywatnej. W czerwcu 2013 roku została powołana na sta-
nowisko Członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA. Jej doświadczenie za-
wodowe obejmuje też m.in. zarządzanie w latach 2001-2002 Pionem Sprzedaży 
i Marketingu w Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie 
oraz Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym / Winterthur, gdzie nadzorowała 
pracę departamentów: sprzedaży wewnętrznej, sprzedaży zewnętrznej, ubez-
pieczeń grupowych, marketingu i komunikacji. W latach 1998 - 2001 pracowała 
dla Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Zurich Powszechne Towarzy-
stwo Emerytalne S.A. Pełniąc funkcję Dyrektora Ubezpieczeń Grupowych i Szko-
leń odpowiadała m.in. za segment ubezpieczeń grupowych, w tym również za 
tworzenie usług, system rekrutacji oraz zarządzanie szkoleniami. Po powierzeniu 
jej funkcji Dyrektora Segmentu Klienta Korporacyjnego i uzyskaniu nominacji na 
członka zarządu Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiadała 
za segment klienta z sektora small business i klienta korporacyjnego. W latach  
1995 - 1998 pracowała w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
S.A, gdzie na ostatniej pełnionej funkcji odpowiadała za rozwój sprzedaży ubez-
pieczeń grupowych i indywidualnych w ramach bankassurance.Nr 27.  ANNA Rulkiewicz 
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Prezes zarządu spółek z branży medialnej i nieruchomości. Od 2006 r. zarządza 
Portalem Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie. Aktualnie spółka jest dużym 
i niezależnym medialnym przedsięwzięciem, notującym kilkaset tysięcy odwie-
dzin miesięcznie. Portal stale poszerza zakres prezentowanych zagadnień, jest 
obecnie rozpoznawalnym i liczącym się dostawcą informacji finansowych, go-
spodarczych i prawnych. Od 2009 r. kieruje również szeregiem projektów inwe-
stycyjnych z branży nieruchomości na rzecz dwóch brytyjskich deweloperów: 
Taurus Development Limited oraz Oppenheimer & Rochefoucauld Real Estate 
LLP, sprawując m.in. funkcje prezesa zarządu w spółkach: Taurus Development 
Holding Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Taurus Development Holding 2  
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Beauchamp Properties Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu. W tym zakresie jej doświadczenie obejmuje doradztwo w zakre-
sie przygotowywania projektów inwestycyjnych i inwestycji w nieruchomości 
komercyjne i rolne. Członek Business Centre Club, laureatka rankingu Perły Pol-
skiego Biznesu 2012 i Rzeczpospolita Babska 2013. Prywatnie miłośniczka psów 
rasy fila brasileiro i kolekcjonerka antyków.
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