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Środowiska Politechniki Poznańskiej w roku 1995, uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. Jest 

absolwentem Studium Podyplomowego Politechniki Poznańskiej w zakresie „Planowania 

Przestrzennego” z roku 1996, Studium Podyplomowego Politechniki Gdańskiej dotyczącym 

„Rewitalizacji architektoniczno-urbanistycznej obszarów miejskich" z roku 2010 oraz   

Studium Podyplomowego Wyższej Szkoły Zarządzania Bankowości w Poznaniu na temat 

„Administracja, Prawo, Zarządzanie” z 2019 r. 

W latach 1995 - 20017 pracowała w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, 

sporządzając dokumenty planistyczne w skali całego miasta (Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania) oraz w skali lokalnej (plany miejscowe). 

W ramach prac projektowych zajmowała się przygotowaniem oraz weryfikacją koncepcji 

zagospodarowania terenu, opracowywaniem uwarunkowań i założeń do planów miejscowych, 

dotrzymywaniem ustalonych harmonogramów prac planistycznych i ich stałą weryfikacją, 

prowadzeniem procedur planistycznych określonych przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, nadzorem merytorycznym nad zapisami planistycznymi, wypracowywaniem 

rozwiązań kompromisowych pomiędzy interesariuszami, koordynacją prac w zespole oraz pomiędzy 

zespołami projektowymi, przygotowywaniem prezentacji, prowadzeniem konsultacji, dyskusji i debat 

społecznych. 

W 2003 roku została uzyskała wpis do Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów. W latach  2004 

– 2008 kierowała Zespołem Rozwoju Miasta Poznania, którego podstawowym zadaniem było 

przygotowanie Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Poznania. Dokument ten został przyjęty przez Radę Miasta Poznania 18 stycznia 2008r. 

Od 2006 roku opracowywała projekty planów miejscowych i organizowała program 

wdrażania „konsultacji społecznych” w  ramach prowadzonych procedur planistycznych. W jej 

obszarze zainteresowania leżały takie tematy jak projekty i koncepcje zagospodarowania dla XIX–

wiecznych terenów poprzemysłowych, takich jak teren „Stara Gazownia”, „rejon ulic Bóżniczej 

i Północnej”, „Jeżyce - Północ”, „Chwaliszewo”, „Stare Miasto”, tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy przemysłowej. W 2013 roku przygotowywała zasady Polityki Reklamowej 

dla Obszaru Staromiejskiego w Poznaniu. 

Od 2017 roku pracuje w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na 

stanowisku zastępcy dyrektora. W ramach swoich obowiązków prowadziła prace związane 

z utworzeniem „Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu, w tym koordynowała prace na 

poziomie zespołu międzywydziałowego urzędu, prowadziła konsultacje społeczne wraz kampanią 

informacyjną, a obecnie nadzoruje wdrażanie zasad „parku” i monitoruje zmiany zachodzące w jego 

obrębie. Ponadto zajmuje się organizacją, nadzorem i prowadzeniem spraw z zakresu dotacji do 

zabytków. Prace te obejmują weryfikację formalną wniosków również w zakresie ich zgodności ze 

strategią rozwoju miasta Poznania, planem rewitalizacji czy innymi dokumentami kierunkowymi 

miasta.  

Podczas swojej działalności zawodowej zajmowała się prowadzeniem zajęć edukacyjnych 

i szkoleń, głównie prowadząc wykłady i zajęcia warsztatowe o tematyce planowania przestrzennego 

i metodologii konsultacji społecznych dla Szkół Wyższych oraz organizacji pozarządowych. 


