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Wykształcenie 

12.2018 – obecnie Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Interdyscyplinarne 
Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy 
Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB), kierunek Fizyka i Technologia 
Chemiczna.  
Temat pracy doktorskiej: „Identyfikacja stopnia narażenia społeczności na wybrane 
ksenobiotyki z wykorzystaniem analizy zanieczyszczenia powietrza oraz modeli transportu 
zanieczyszczeń i algorytmów uczenia maszynowego” 

02.2017 – 07.2018 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, stacjonarne studia II stopnia, 
kierunek Technologia Chemiczna, specjalność: Analityka Przemysłowa i Środowiskowa.  
Temat pracy magisterskiej: „Występowanie nowoidentyfikowanych zanieczyszczeń powietrza 
w pyłach zawieszonych” 

• Uzyskanie tytułu magistra z wyróżnieniem  

09.2013 – 02.2017 
 
 
 

2016 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, stacjonarne studia I stopnia, 
kierunek Technologia Chemiczna. 
Temat pracy inżynierskiej: „Przegląd metod analitycznych dotyczących produkcji w toku i 
analizy iskrowej przy produkcji cynku i stopów cynkowych” 

• Stypendium Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej dla najlepszych studentów kierunku 
Technologia Chemiczna  

Doświadczenie 

09.2019 – obecnie  Członkostwo w Międzynarodowej Grupie Badawczej WG2 
COST Action CA16109 Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine 
aerosoL, COLOSSAL, „Source apportionment of organic aerosol (OA)” 

• Analiza drobnych cząstek: skład chemiczny, źródła, modelowanie atmosferyczne i zdrowie 

09.2019 – 10.2019 Staż na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu 
COST COLOSSAL action (CA16109) „Chemical On-Line Composition and Source 
Apportionment of Fine Aerosol”: 

• Analiza składu pyłu zawieszonego PM1 oraz PM10 z wykorzystaniem chromatografii 
gazowej ze spektrometrią mas GC-MS 

• Opracowanie metody analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA i 
ich nitrowych pochodnych 

01.2019 – obecnie  
01.2019 – 05.2019 

 
 
 
 
 

01.2018 – 07.2018 

Opiekun pomocniczy Koła Naukowego RedoX 

• Opieka nad projektem z Grantu Rektorskiego dla Koła Naukowego RedoX, nr 
AGH89/Grant/2019: „Analiza składu chemicznego pyłów zawieszonych pobranych z 
terenów przemysłowych Krakowa” 

• Uczestnictwo w projekcie z Grantu Rektorskiego dla Koła Naukowego RedoX, nr 
AGH90/Grant/2019: „Zastosowanie ozonowania jako metody zaawansowanego utleniania w 
celu uzuwania ze środowiska wodnego nowoidentyfikowanych zanieczyszczeń” 

• Uczestnictwo w Studenckim Kole Naukowym RedoX: 
Analiza jakości powietrza w aglomeracji krakowskiej – analiza związków organicznych i 
nieorganicznych 

 
05.2019 

 
 

 
 

04.2019 

Konferencje naukowe 

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i 
perspektywy”, Lublin, Polska, 
„Występowanie WWA oraz nowoidentyfikowanych zanieczyszczeń powietrza, 1,3,5-
trifenylobenzenu we frakcji pyłu zawieszonego PM10 pobranego na terenie Wadowic” – 
referat, konferencja krajowa 

• 12th International Conference on Carbonaceous Particles in the Atmosphere (ICCPA) 
2019, Wiedeń, Austria, 
„Occurrence of PAHs and new tracer of polyethylene plastic combustion, 1,3,5-
triphenylbenzene im PM10 collected in residential area of Krakow agglomeration, South 
Poland” – referat, konferencja międzynarodowa 
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12.2018 Technik Analityk ds. Badan Wody – CT-CARD 

• Analizy fizykochemiczne wody: pH, przewodność, twardość, skład chemiczny  

• Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji z wizyt w zakładach pracy 

01.2018 – 09.2018 AGH ISC 2018 – International Student Conference: Knowledge, Technology and Society 
Badania naukowe do projektu „Chemical composition of atmospheric aerosols collected in 
Krakow agglomeration” 

05.2018 55. Konferencja Studenckich Kół Naukowych 
I miejsce w Sekcji Technologii Paliw, Chemii i Ochrony Środowiska. 
Badania naukowe do projektu „Skład chemiczny aerozoli atmosferycznych zebranych w 
aglomeracji krakowskiej” 

2013 – 2018  Prace studenckie w laboratoriach Akademii Górniczo-Hutniczej w wymiarze 130 godzin 
rocznie: 

• Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas GC-MS (Trace 1310 Gas Chromatograph)  

• Chromatografia jonowa – oznaczanie śladowych ilości jonów (ICS-1100 – chromatograf 
jonowy z detektorem konduktometrycznym) 

• Fotometria płomieniowa (fotometr płomieniowy BWB-XP do oznaczania sodu, potasu, litu, 
wapnia i baru) 

• Spektrometria UV-VIS (Cintra 10) 

2013 – 2017  Wybrane projekty realizowane podczas studiów: 

• Projekt kolumny rektyfikacyjnej (MS Excel) 

• Projekt bilansu przykładowego procesu w technologii chemicznej (MS Excel) 

• Projekt palnika gazowego na przykładzie palnika kinetycznego podmuchowego 

• Instalacja do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (MS Excel) 

07.2016 Praktyka w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A., Dział Technologii, Rozwoju 
i Zapewnienia Jakości. 
Temat praktyk: „Przegląd metod analitycznych dotyczących produkcji w toku i analizy iskrowej 
przy produkcji cynku i stopów cynkowych”  

• Przeprowadzanie analiz jakościowych i ilościowych na spektrometrze ARL-3460 

• Zapoznanie się z metodami analitycznymi w Laboratorium Centralnym ZGH „Bolesław” S.A. 

Wiedza i umiejętności 

Zawodowe: 

- Analizy jakościowe i ilościowe 

- Techniki chromatograficzne (HPLC, GC-MS, chromatografia jonowa) 

- Znajomość programów Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (Certyfikat Expose Excel 

Zaawansowany 2010, Certyfikat Master of Excel 2010) 

Mocne strony: 

- Zdolność analitycznego myślenia 

- Innowacyjność i kreatywność 

- Umiejętność pracy w grupie 

- Doskonałe zarządzanie czasem i terminowość 

- Łatwość w nawiązywaniu kontaktów 

- Pracowitość, sumienność, punktualność. 

Dodatkowe: 

- Prawo jazdy kat. B 10.2012 

Języki 

Język angielskie – B2 

Język niemiecki – A1 

Zainteresowania 

Astronomia, piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny, muzyka 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 

29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883. 


