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Adiunkt, pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Od 2012 roku pełni funkcję 

prodziekana ds. promocji i kontaktów z otoczeniem WBIOŚ i jest członkiem Senackiej Komisji 

Organizacji i Rozwoju Uczelni. W marcu 2018 została powołana, przez JM Rektora, na zastępcę 

dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Od 2010 roku Przewodniczy 

Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN o/Katowice. W latach 2013-2016 była 

wiceprezesem Stowarzyszenia Klaster 3x20, Politechnika Śląska w Gliwicach. Jest pełnomocnikiem 

Rektora ds. współpracy z Jednostką Certyfikującą Quality Austria Sp. z o.o i DAS Polska. 

Pozyskała środki finansowe z funduszy norweskich na realizację studiów podyplomowych, 

prowadzonych wspólnie przez pięć wydziałów UŚ oraz jeden wydział Politechniki Śląskiej 

„Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka“ (2014), przygotowała i wynegocjowała 

grant MNiSW „Brokerzy Innowacji”, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (2012), 

uczestniczyła w przygotowaniu projektu NITKA w ramach Narodowej Strategii Spójności UE: „Staże 

zagraniczne dla pracowników UŚ” (2013). Ponadto przygotowała projekt kierunku zamawianego 

międzywydziałowego ochrona środowiska UStuŚ (2012) oraz kierowała przygotowaniem  

4 projektów w ramach programu PO WER, które uzyskały finansowanie (2014-2018). Dzięki jej 

staraniom UŚ pozyskał Terenową Stację Badawczą BIOGEO w Jaworznie.  

Pośredniczy lub uczestniczy we współpracy UŚ/WBiOŚ z miastami regionu: m.in. Jaworznem, 

Zabrzem, Dąbrową Górniczą, Ogrodami Botanicznymi w Zabrzu, Mikołowie i Krakowie, oraz 

przedsiębiorstwami branżowymi z zakresu medycyny, turystyki, ochrony środowiska, informatyki  

i statystyki. Ponadto realizuje postanowienia porozumień o współpracy UŚ ze szkołami w zakresie 

propagowania wiedzy biologicznej oraz wspierania rozwoju uczniów uzdolnionych. 

Promuje badania naukowe, prowadzone szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych, oraz ich 

potencjał wdrożeniowy na kongresach gospodarczych, targach branżowych i konferencjach m.in. 

COP24 a także działalność dydaktyczną UŚ, wzmacniając oddziaływanie uczelni na jej otoczenie. 

Koordynuje organizację wydarzeń ogólnopolskich, takich jak np. Noc Biologów, regionalnych: 

Dzień Energii czy lokalnych jak Dni Bioróżnorodności w Częstochowie. 

Posiada uprawnienia Auditora wiodącego systemów zarządzania jakością ISO 9001 i 

środowiskowego ISO 14001, European Brownfiled Manager, jest członkiem rady naukowej m.in. 

Centrum Energetyki Prosumenckiej, Centrum Edukacji Geosfera w Jaworznie i członkiem Komisji 

Egzaminacyjnej w Technical University of Ostrava. Współpracuje ze Śląskim Uniwersytetem Dzieci 

UŚ. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa”. 

Aktywnie propaguje postawy pro-środowiskowe. 

Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, których tematyka obejmuje głównie 

zagadnienia wieloaspektowych uwarunkowań funkcjonowania ekosystemów, szczególnie 

wodnych, na terenach miejsko-przemysłowych w oparciu o istniejący potencjał różnorodności 

biologicznej. 


