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Małgorzata Gatz specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku finansowego w zakresie
rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych) oraz
rynku spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Do jej zainteresowań zawodowych
należy również problematyka prawa pracy.
Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2005 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii, w
latach 2005 – 2015, zdobywała doświadczenie zawodowe w zespole prawnym Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A., kierując
bezpośrednio jego pracami od roku 2008. Reprezentowała towarzystwo oraz fundusze w
postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, zajmowała się bieżącą obsługą prawną
towarzystwa, zarządzanych przez nie funduszy oraz pracowniczych programów emerytalnych, dla
których zarządzającym środkami było TFI SKOK S.A. Z uwagi na obsługę dwóch funduszy
inwestycyjnych otwartych o polityce inwestycyjnej realizującej idee inwestowania
odpowiedzialnego społecznie, brała udział – jako reprezentant towarzystwa – w pracach Instytutu
Etycznego Inwestowania. W 2010 r., jako laureatka konkursu dla młodych profesjonalistów
i działaczy ruchu SKOK, reprezentowała ruch SKOK na Światowej Konferencji WOCCU w Las
Vegas. W latach 2012 – 2015 (do dnia połączenia TFI SKOK S.A. z ALTUS TFI S.A.) pełniła
funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Dystrybucji i Analiz, odpowiedzialnego za obsługę prawną oraz
działalność towarzystwa w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa.
Małgorzata Gatz z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i
Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, broniąc na kierunku prawo pracy
magisterskiej poruszającej prawne aspekty integracji regionalnej państw Ameryki Północnej w
ramach Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, zaś na kierunku administracja – pracy
magisterskiej traktującej o systemie zwolnień celnych stosowanych w ramach Unii Europejskiej.
Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz
Fachbereich Rechtwissenschaften Uniwersitaet Hannover. W 2005 r. została wpisana do Bazy
Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

