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Absolwentka wydzia łu ekonomiki handlu zagranicznego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W latach 80 -tych
pracowa ła w centrali handlu zagranicznego w Katowicach, gdzie zajmowa ła si ę głównie negocjacjami handlowymi poprzedzaj ącymi
podpisanie mi ędzynarodowych umów i kontraktów oraz ich realizacj ą. W latach 90 -tych by ła zwi ązana w mi ędzynarodowymi firmami
logistycznymi, uczestnicząc jako dyrektor ds. operacyjnych w procesie tworzenia nowoczesnych systemów logistycznych w Polsce. Prac ę w
administracji rz ądowej rozpocz ęła w 2003 r. obejmuj ąc stanowisko naczelnika wydzia łu analiz rynkowych i planowania, a nast ępnie
dyrektora biura polityki rynkowej w G łównym Urz ędzie Miar w Warszawie. Jako trener s łużby cywilnej w latach 2005 -2007 bra ła udzia ł w
licznych projektach szkoleniowych organizowanych przez Kancelari ę Prezesa Rady Ministrów we wspó łpracy z National School of
Government w Londynie. Jest urz ędnikiem służby cywilnej. Akt mianowania otrzymała w 2006 r.
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Zapewnia funkcjonowanie i ci ągłość pracy urzędu, warunki jego dzia łania, a także organizacj ę pracy, w szczególno ści przez:
l sprawowanie bezpo średniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urz ędu w zakresie prawid łowego wykonywania przez nie zada ń
określonych przez kierownika urz ędu, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez niego na podstawie ustaw,
l nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu bud żetu i układu wykonawczego do bud żetu w cz ęś ci
dotyczącej urzędu,
l wyst ępowanie z wnioskiem do w łaściwego organu administracji rządowej o nadanie regulaminu organizacyjnego urz ędu,
l ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,
l gospodarowanie mieniem urz ędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urz ędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji maj ątku
urzędu,
l wykonywanie kompetencji kierownika zamawiaj ącego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 i Nr 220, poz. 1420),
l reprezentowanie Skarbu Pa ństwa w odniesieniu do mienia urz ędu, z zastrze żeniem art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z pó źn. zm.),
l sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewn ętrznego w urz ędzie,
l zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
l zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
Dokonuje czynno ści z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urz ędzie oraz realizuje polityk ę personaln ą, w szczególno ści przez:
l przygotowywanie programu zarz ądzania zasobami ludzkimi w urz ędzie,
l dokonywanie czynno ści wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z cz łonkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z
ustaniem stosunku pracy,
l organizowanie naboru na wolne stanowiska urz ędnicze, w tym na wyższe stanowiska w s łużbie cywilnej,
l dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowi ą inaczej,
l administrowanie środkami zakładowego funduszu świadcze ń socjalnych w urzędzie;
Wykonuje okre ślone zadania kierownika urz ędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowi ą;
Wykonuje inne zadania z upowa żnienia kierownika urz ędu.
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