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Przez 4 lata od 2002-2006 r. pracowała w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi przy 
Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Była odpowiedzialna za weryfikację i potwierdzanie płatności z 
funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2007 r. jest konsultantem i project 
managerem projektów infrastrukturalnych, inwestycyjnych i miękkich. Prowadzi własną firmę 
konsultingową oraz szkoleniową. Od 2013 r. jest brokerem technologii w projektach innowacyjnych i 
badawczo-rozwojowych. W roku 2015r. założyła pierwszą w Polsce Szkołę Project Managerów. Przez 
7 lat od 2007 do 2014 r. była akredytowanym trenerem i doradcą specjalistycznym przy Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalnych Ośrodkach EFS w Warszawie, Katowicach, 
Rybniku, Kielcach, Radomiu i Ciechanowie. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego, 
tworzeniu analiz finansowych i ekonomicznych do studiów wykonalności i biznesplanów, szkoleniach 
i innych usługach rozwojowych z zarządzania, w tym zarządzania projektami, pomocy publicznej, 
kompetencji interpersonalnych, przygotowywania projektów i wniosków, obsługi generatorów, 
zarządzania ryzykiem, metodyk zarządzania projektami, matrycy logicznej. Pracuje i jest 
certyfikowana w PRINCE 2, PCM, IPMA i SCRUM. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska (IPMA Polska), Regionalnej Izby 
Gospodarczej (praca w Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem) 
i   Business Centre Club. Pełni funkcje asesora i eksperta przy ocenie projektów na szczeblu rządowym 
(przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) i na szczeblu samorządowym przy Urzędzie 
Marszałkowskim. Jest jurorem konkursu Dobre Praktyki EFS i asesorem nagrody Polish Project 
Excellence Award. 
Planuje i realizuje projekty o średniej i dużej złożoności oraz PMO. Współpracuje z jednostkami 
samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi (przede wszystkim placówkami ochrony 
zdrowia i edukacji), przedsiębiorcami, uczelniami i sektorem pozarządowym.  
Jej doświadczenie obejmuje w szczególności: 
- zarządzanie projektami, rozliczenie i realizację projektów o łącznej sumarycznej wartości ponad 900 
mln zł, ponad 6,5 tys. uczestników szkoleń, blisko 20 tys. efektywnych godzin szkoleniowych i 5,5 tys. 
godzin doradczych, 
- ponad 8 letnią współpracę z instytucjami otoczenia biznesu i JST oraz przedsiębiorcami i placówkami 
edukacji, nauki, ochrony zdrowia – realizacja przedsięwzięć w obszarze inwestycji w infrastrukturę i 
realizacji zadań statutowych, a także w zakresie promocji inwestycyjnej – realizacja ponad 70 
projektów jako kierownik projektu lub członek zespołu projektowego,  
- realizację 7 projektów z obszaru nowoczesnych technologii w medycynie i ochronie zdrowia, 
wdrożeń innowacji (nowe technologie, implantologia, inżynieria biomedyczna, wykorzystanie 
technologii IT, technologie skanowania, badania, dofinansowanie infrastruktury do realizacji działań 
statutowych, w tym 2 badawczo-rozwojowych interdyscyplinarnych w ramach Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (we współpracy z Politechniką Śląską i przedsiębiorcami), 
- ponad 8 letni konsulting i brokering technologiczny w obszarze rozwoju projektów informatycznych, 
nowych technologii, wsparcia działalności za pomocą narzędzi informatycznych – realizacja projektów 
informatycznych, wdrożeń, innowacji i edukacji informatycznej, w tym dla osób niepełnosprawnych – 
certyfikowanie po raz pierwszy w województwie śląskim osób niewidomych i niesłyszących w 
obszarze IT, 
- przygotowanie i realizację ponad 40 projektów szkoleniowych w tym w zakresie project 
managementu i IT oraz w obszarze edukacji dzieci, młodzieży i pracowników nauki i oświaty, 
- konsultacje w fazie planistycznej i fazie wdrożeniowej realizacji projektów dla przedsiębiorców, 
instytucji otoczenia biznesu, uczelni, ośrodków ochrony zdrowia, przedszkoli, szkół, JST i IOB (dla 
osób zatrudnionych i poszukujących pracy, w tym w zakresie zakładania działalności gospodarczych i 
preferencyjnych pożyczek) – projekty inwestycyjne, B+R+I i miękkie, 
- realizacja własnych projektów oraz wdrożenie na rynek śląski profesjonalnych szkoleń dla firm IT z 
zakresu zwinnego wytwarzania oprogramowania (w tym samodzielne uzyskanie certyfikatu SCRUM 
PSM I) – szkolenia i wdrożenia dla ponad 100 firm informatycznych w województwie śląskim. 


