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WYKSZTAŁCENIE: 

 

 Ukończone studia doktoranckie - Kraków  1997 r. – 2004 r. 

doktorat z zarządzania – nauki ekonomiczne 

    Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  

 

 Ukończone studia magisterskie dzienne - Kraków 1992 r. - 1996 r. 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne 

Temat pracy magisterskiej: Struktura i organizacja promocji polskiej gospodarki na rynkach 

zagranicznych 

 

 Studium Pedagogiczne przy Uniwersytecie Ekonomicznym - Kraków 1994 r. - 1996 r. 

 

ZATRUDNIENIE: 

 

 od 07.05.2001 - obecnie Dyrektor Instytutu Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c., ul. 

Olszańska 18/1 w Krakowie 

 

 od 02.12.1996 - 06.05.2001 Koordynator ds. merytorycznych w Małopolskim Instytucie Samorządu 

Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a w Krakowie 

 

 Stała współpraca z Komisją Europejską jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej 

 

 Ekspert centralnej bazy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

 

 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Małopolskim 

Centrum Przedsiębiorczości jako ekspert merytoryczny MRPO 2007-2013 w dziedzinie wsparcia 

pośredniego oraz działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw 

 

 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w szczególności z 

Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości jako ekspert merytoryczny RPO Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 w dziedzinie przedsiębiorczości 
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ODBYTE KURSY I STAŻE PRAKTYCZNE ORAZ SPECJALISTYCZNE: 

 

 

   Czerwiec 2002 – Kurs dla konsultantów Programu Operacyjnego SAPARD organizowany przez 

Fundację im. Roberta Schumana. 

 

   Maj 2001 wyjazd studyjny Drezno i Mannheim w ramach projektu “Economic Implication of 

Participation: Bulgaria and Poland” finansowanego przez Research Support Scheme of the Open 

Society Institute, tematyka: zarządzanie w samorządzie, decentralizacja władzy, partycypacja 

społeczna 

   Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego V Ramowego Programu UE 

 

   Certyfikat Konsultanta Zarządzania Finansami LGPP/USAID, grudzień 1999 r. –  

   przebyte szkolenia zakończone egzaminem 

 

 VI.1998r, Budapeszt, warsztaty pt.: ”Municipal finance and budgeting” organizowane przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Miast i Hrabstw (ICMA) 

 

 1998 r. warsztaty dotyczące przygotowywania aplikacji do V Programu Ramowego UE , 

Politechnika Krakowska UJ 

 

 V. 1998r., Kraków, warsztaty pt.: “Sponsoring Kultury i Sztuki” - prowadzone przez 

Stowarzyszenie Kultur Kontakt z Austrii  

 

 VI.1997 r., Poznań, warsztaty prowadzone przez szwajcarską firmę konsultingową MUNDI pt.: 

”Tydzień Multiplikatorów” w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i 

współpracy międzygminnej oraz metodyki prowadzenia zajęć treningowych 

 

 VI.1997r., wyjazd studyjny do Birmingham w Wielkiej Brytanii 

  temat: zarządzanie strategiczne, organizacja urzędu, narzędzia zarządzania, planowanie   

finansowo- inwestycyjne, prognozowanie finansowe, sposoby zarządzania pieniądzem  

komunalnym.  

 

  IX. 1996 r., Kraków, praktyka w Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego S.A. w Centrum  

Wspierania Biznesu 

 

 1996 Kurs języka angielskiego zakończony egzaminem FCE 

 

 1996 r., Kraków, seminarium pt.: “Marketing Wystawienniczy”- Dyplom 

  

 VIII-IX.1995 r., Warszawa, praktyka w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w 

Departamencie Promocji 

 

 IX.1995 r., Kraków, praktyka pedagogiczna w Liceum Ekonomicznym 

 

 1994 –1995 r., Kraków, warsztaty dziennikarskie -Dyplom 
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DOŚWIADCZENIE Z ZAKRESU PROWADZENIA SZKOLEŃ: 

 

 20.06.2012- 22.06.2012-  organizacja i prowadzanie wraz z firmą HERZ szkolenia wyjazdowego w 

Austrii, dotyczącego projektowania i budowy kotłowni biomasowych oraz zagadnienia produkcji i 

logistyki paliw biomasowych- II edycja 

 

 

 22.02.2012- 24.02.2012-  organizacja i prowadzanie wraz z firmą HERZ szkolenia wyjazdowego w 

Austrii, dotyczącego projektowania i budowy kotłowni biomasowych oraz zagadnienia produkcji i 

logistyki paliw biomasowych 

 

 2008 r. - cykl szkoleń na zlecenie LGD - Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich w dorzeczu 

rzek: Szkła, Lubaczówki i Środkowego Sanu 

o Szkolenie dotyczące prowadzenia gospodarstw agroturystycznych przeprowadzone w 

Gminie Laszki i Gminie Wielkie Oczy 

o Szkolenie dotyczące pozyskiwania Funduszy Europejskich przeprowadzone w Gminie 

Laszki i Gminie Wielkie Oczy 

o Szkolenie dotyczące tematu uprawy roślin energetycznych i energii odnawialnej 

przeprowadzone w Gminie Laszki i Gminie Wielkie Oczy 

 2008 r. - cykl szkoleń dla LGD - Stowarzyszenia „Nadwiślańska Grupa Działania 

E.O.CENOMA”  

o Szkolenie pn.: „Przegląd Funduszy Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013” 

 

o Szkolenie pn.: „Budowanie projektu”  

 

o Szkolenie pn.: „Marketing miejsca”  

 

 2006 r.- usługi szkoleniowe i szkoleniowo- doradcze w ramach organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie cyklu szkoleń na temat: „Opracowanie 

studium wykonalności dla projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy 

strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”- zlecenia 40 

dni (320 godziny lekcyjne) szkoleniowych. 

 

 2006 r.- Opracowywanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Laszki na lata 2006 – 2013 zgodnie z 

wytycznymi Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego, dla Gminy Laszki oraz 

przeprowadzenie czterech szkoleń dla 36 osób. 

 

 2006 r. - Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Laszki i 

przeprowadzenie dwóch szkoleń dla 27 osób. 

 

 2006 r.- Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Bukowina i 

przeprowadzenie szkolenia dla 5 osób. 

 

 2006 r.- Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Iwanowice i 

przeprowadzenie dwóch szkoleń dla 33 osób. 

 

 2006 r.- Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Wałeckiego i 

przeprowadzenie dwóch szkoleń dla 22 osób. 
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 2006 r.- Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Wieliczka i 

przeprowadzenie trzech szkoleń dla 62 osób. 

 

 2006 r.- Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Sanok i przeprowadzenie 

trzech szkoleń dla 62 osób. 

 

 2006 r.- Opracowanie wniosku i oraz ZSROW w tym pięciu szkoleń, w których uczestniczyło 

111 uczestników dla inwestycji „Leader + siłą napędową terenów przygranicznych Gmin Laszki i 

Wielkie Oczy” dla SPO Program Pilotażowy Leader+”. 

 

 2006 r.- Przeprowadzenie konferencji o tematyce „Odnawialne źródła energii jako szansa 

rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działanie 

2.7. „Pilotażowy Program Leader+”dla miejscowości Miechów, Gołcza, Kozłów, Słaboszów, 

Książ Wielki, Racławice, Charsznica 

 2005 r.- Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Czechowice-Dziedzice oraz 

przeprowadzenie siedmiu szkoleń dla 145 osób. 

 

 2005 r.- Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipnica Wielka oraz 

przeprowadzenie czterech  szkoleń dla 58 osób. 

 

 2005 r.- Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drwinia oraz 

przeprowadzenie trzech szkoleń dla 55 osób. 

 

 2004 r.- Pomoc w opracowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Oświęcim oraz 

przeprowadzenie dwóch  szkoleń dla 60 osób. 

 

 2004 r.- Pomoc w opracowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Czechowice-

Dziedzice oraz przeprowadzenie dwóch  szkoleń dla 53 osób. 

 

 2004 r.- Współpracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Uście Gorlickie na lata 2004-2006 

zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego oraz przeprowadzenie 

czterech  szkoleń dla 57 osób. 
 

 2004 r.- Współpracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jodłownik na lata 2004-2006 

zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego oraz przeprowadzenie 

pięciu  szkoleń dla 81 osób. 
 

 2002 - 2003 r. – Gmina Czorsztyn – przygotowanie i realizacja projektu grantowego pt.: Polsko-

Słowacka integracja na przełomie Dunajca” w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów 

Polska – Słowacja 2000. W ramach tego projektu: szkolenia dla samorządowców słowackich w 

zakresie Budżetu Zadaniowego oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

 2002 –2003 r. – Gmina Majdan Królewski – przygotowanie i realizacja projektu grantowego pt.: 

“Razem do Europy – Polsko – Ukraińska współpraca wśród młodzieży i samorządowców” w 

ramach programu ramowego Phare 2000: Polska Granica Wschodnia Fundusz Małych Projektów 

ogłoszonego przez Eureregion Karpaty. W ramach tego projektu: szkolenia dla 

samorządowców ukraińskich w zakresie Budżetu Zadaniowego oraz Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego 
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 1999 r. konsultant i kierownik projektu: “Warsztaty dla przedstawicieli gmin i firm 

konsultingowych z zakresu opracowywania wieloletnich planów inwestycyjnych” w ramach 

programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez USAID 

 

 od maja 1999 r. - do marca 2000 – projekt grantowy “Zarządzanie finansami w krótkim i długim 

okresie czasu” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego 

przez USAID –w ramach projektu dobył się cykl szkoleń dotyczących budżetu zadaniowego i 

wieloletnich planów inwestycyjnych, konferencja szkoleniowa oraz została wydana 

publikacja: “Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami. Wieloletni plan inwestycyjny” 

 

 Kierownik projektu: Konferencja Szkoleniowa: ”Polityka Kulturalna Samorządu 

Terytorialnego II”, Kraków, organizator MISTiA 25 -26.01.1999 r., sponsor Fundacja  

Bankowa im. Leopolda Kronenberga, udział jako trener- prowadzenie warsztatów:  

„Techniki Pozyskiwania grantów i sponsorów” 

 

 koordynacja przygotowania konferencji szkoleniowej: ”Polityka Kulturalna Samorządu 

Terytorialnego”- (organizator MISTiA, Szkoła Zarządzania Kulturą UJ sponsor Phare), udział 

jako trener- prowadzenie warsztatów dotyczących zarządzania projektami w kulturze, 

Kraków, 20-21.07.1998 r. 

 

 1998r., opracowanie i przeprowadzenie autorskiego cyklu szkoleniowego: ”Training of 

Trainers” z zakresu Zarządzania Finansami w ramach programu “Samorząd 2000” 

sponsorowanego przez USAID 

 

 IV - VII.1997 r. uczestnictwo w programie “Podnoszenie profesjonalizmu i przejrzystości 

działania samorządów lokalnych w Polsce”, koordynowanym przez FRDL, a sponsorowanego 

przez USAID - moduł Zarządzanie Finansami, autorskie opracowanie całościowych 

warsztatów dla przedstawicieli zarządów miast z zakresu zarządzania finansami tj.: 

planowania finansowo - inwestycyjnego, prognozowania dochodów i wydatków 

budżetowych oraz analizy finansowej gminy 

 

 od 1996r., udział w programie “Samorządy: Efektywność i Współpraca”, koordynowanym przez 

Fundusz Współpracy, opracowanie i prowadzenie treningu “Budżet zadaniowy jako 

narzędzie efektywnego zarządzania potencjałem gminy” 

 

 

PRZYGOTOWANE WARSZTATY I TRENINGI  

 

 Zarządzanie projektami 

 Zarządzanie strategiczne 

 Marketing miejsca 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny 

 Budżet zadaniowy 

 Budżet Celów i efektywności 

 Techniki Pozyskiwania grantów i sponsorów 

 Kursy dla specjalistów ds. pozyskiwania funduszy pomocowych 
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 Kursy profesjonalnego zarządzania w samorządzie 

 Partnerstwo Publiczno - Prywatne 

 TOT Zarządzania finansami 

 TOT Konsultantów Zarządzania Finansami 

 

 

 

PROWADZONE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW W INSTYTUCIE SPRAW PUBLICZNYCH UJ 

 

 Planowanie budżetowe i inwestycyjne 

 Podstawy zarządzania w samorządzie terytorialnym 

 Planowanie i zarządzanie strategiczne 

 

 

PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY SZKOŁY PRYWATNEJ DR MAŁGORZATY 

JANTOS 

 

 Zajęcia z fund raising oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych w ramach studium: „Urzędnik 

Europejski” 

 

DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII 

 

 2014 r.- Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach programu 

priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. 

Termomodernizacja wybranych budynków i sieci ciepłowniczej kompleksu szpitalnego Arion 

Med. w Gostyninie wraz z budową odnawialnego źródła w postaci kotłowni na biomasę 

 

 2014 r. – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: „Termomodernizacja 

wybranych budynków i sieci ciepłowniczej kompleksu szpitalnego ARION Med w Gostyninie 

wraz z budową odnawialnego źródła w postaci kotłowni na biomasę”. Projekt priorytetowy 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. System Zielonych 

Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 1 Zarządzanie energią w budynkach 

użyteczności publicznej 

 

 2014- Pełnienie funkcji managera dla projektu: ,, Termomodernizacja wraz z wymianą źródła 

ciepła na biomasową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych” 

 

 2014- Pełnienie funkcji managera dla projektu: ,, Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na 

kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec” 

 

 2014- Pełnienie funkcji managera dla projektu: ,,Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 

Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych” 

 

 2014- Pełnienie funkcji managera dla projektu: ,,Rozszerzenie sieci kotłowi na biomasę w 

budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją kolektorów słonecznych na 

budynkach prywatnych” 
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 2014- Pełnienie funkcji managera dla projektu: „Budowa kotłowni opalanej biomasą jako 

ekologicznego źródła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej” 

 

 Od 2013- Pełnienie funkcji Managera Projektu pn. „Kompleksowa budowa kotłowni  biomasowej 

z linią do brykietowania słomy dla Domu Macierzystego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła 

w Miejscu Piastowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego 

Podkarpackiego Działanie 2.2 Infrastruktura Energetyczna 

 

 2013- Pełnienie funkcji managera dla projektu: ,,Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią 

przesyłową dla Gminy Krempna” 

 

 2013 – Rozliczenie projektu pn.: ,,Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów 

użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn, wykorzystując odnawialne źródła energii” w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013- 2.2. 

Infrastruktura Energetyczna 

 

 2013 r. –  opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: ,,Budowa kotłowni 

opalanej biomasą jako ekologicznego źródła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w 

Limanowej”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 

 

 2013 r. –  opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: ,,Rozszerzenie sieci 

kotłowi na biomasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją kolektorów 

słonecznych na budynkach prywatnych”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 

 2013 r. –  opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: ,,Poprawa jakości 

powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach 

prywatnych” Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 

 

 2013 r. –  opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: ,, Przebudowa 

istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w miejscowości 

Czarny Dunajec”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

 

 2013 r. –  opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn.: ,, 

Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasową w budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Sromowcach Niżnych” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 7.2 

Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 

 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,,Budowa kotłowni opalanej biomasą jako 

ekologicznego źródła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej”  Działanie 7.2 

Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 

 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,,Rozszerzenie sieci kotłowi na biomasę w budynkach 

publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją kolektorów słonecznych na budynkach 

prywatnych”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania 
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odnawialnych źródeł energii 

 

 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy 

Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych” Działanie 7.2 Poprawa 

jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 

 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,, Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na 

kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec”  Działanie 7.2 

Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 

 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,, Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na 

biomasową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych” w ramach 

MRPO na lata 2007-2013  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

 

 2013 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami, dla Szpitala Powiatowego w 

Limanowej w ramach  MRPO ,, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. 

 

 Od 2013-  Pełnienie funkcji Managera Projektu pn. „Kompleksowa przebudowa kotłowni 

olejowej na kotłownię biomasową wspomaganą systemem kolektorów słonecznych w budynku 

Nadleśnictwa Cisna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego 

Podkarpackiego Działanie 2.2 Infrastruktura Energetyczna 

 

 2012 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami (m.in. Karta Informacyjna 

Zadania,) dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach projektu pn. „Termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkół Publicznych w miejscowości Turza” 

 

    2012 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. 

,,Z potrzeby eko – Polska i Ukraina dla energii odnawialnej” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 – Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności 

lokalnych. Projekt zakłada przeprowadzenie 24 szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii 

dla 330 mieszkańców pogranicza polsko- ukraińskiego oraz 248 lekcji dot. energii słońca, wiatru, 

biomasy dla 1000 uczniów z tego rejonu. Ponadto planuje się zorganizowanie imprez 

plenerowych związanych z tematem energii słońca i biomasy oraz tematyczne wyjazdy studyjne i 

wymianę młodzieży. W ramach projektu planowany jest montaż 2 instalacji kolektorów 

słonecznych, 3 instalacji fotoogniw, 2 instalacji wiatraków prądotwórczych, 1 kotłowni 

biomasowej, przeprowadzenie 1 projektu kotłowni na biomasę, 2 audytów energetycznych.  

Wartość projektu: 437 596,21 €. 

 

 2012 r.- sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Studium Wykonalności) 

dla projektu pn. „Kompleksowa przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię biomasową 

wspomaganą systemem kolektorów słonecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna” w ramach 

Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna 

 

 2012 r.- sporządzenie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla projektu pn. „Kompleksowa 

przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię biomasową wspomaganą systemem kolektorów 

słonecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna”  w ramach Działania 2.2 Infrastruktura 
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energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-

2013 

 

 2012 r. – Opracowanie audytów energetycznych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej w 

ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz 

z przebudową kotłowni, jako ekologicznego źródła ciepła dla całego szpitala”. 

 

 2011 r. – Opracowanie dokumentacji technicznej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski dotyczącej 

inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w miejscowości Turza”. 

Dokumentacja zawierała inwentaryzację, projekt docieplenia oraz audyt energetyczny.  

 

 2011 – obecnie, Pełnienie funkcji Managera Projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą 

poprawy jakości powietrza na Podhalu, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach pełnionej funkcji prowadzenie szkoleń 

dotyczących odnawialnych źródeł energii. Projekt dotyczył instalacji 490 kolektorów słonecznych 

na budynkach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec. 

Wartość projektu: 9 448 263,52 zł 

 

 2011 – obecnie, Pełnienie funkcji Managera Projektu pn.: „Utworzenie sieci kotłowni na biomasę 

wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łapsze 

Niżne” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 

Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. W ramach pełnionej funkcji prowadzenie szkoleń dotyczących odnawialnych źródeł 

energii. Wartość projektu: 5 856 363,07 zł  

Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę 8 istniejących kotłowni na kotłownie biomasowe do 

c.o. i c.w.u.: 

- W budynku Świetlicy w Łapszach Wyżnych kotłownia o mocy 220kW 

- W budynku Gimnazjum w Łapszach Niżnych kotłownia o mocy 500kW 

- W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy kotłownia o mocy 150 kW 

- W budynku Remizy OSP w Niedzicy kotłownia o mocy 500 kW 

- W budynku Szkoły Podstawowej w Trybszu kotłownia o mocy 220 kW 

- W budynku Szkoły Podstawowej we Frydmanie kotłownia o mocy 400 kW 

- W budynku Szkoły Podstawowej w Kacwinie kotłownia o mocy 400 kW 

- W budynku Przedszkola w Łapszach Niżnych kotłownia o mocy 90 kW. 

 

 

 2011 – obecnie, Pełnienie funkcji Managera Projektu pn.. „Czyściej i taniej w gminie 

Kościelisko”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 

Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii.  

 Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (załącznik techniczno-ekologiczny, 

załączniki do części finansowej, harmonogram rzeczowo-finansowy) dla projektu pn. 

„Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z przebudową 

kotłowni, jako ekologicznego źródła ciepła dla całego szpitala” w ramach programu 

priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. System 

Zielonych Inwestycji, Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej- 

Szpital Powiatowy w Limanowej 

 2011 r. – Opracowanie audytów energetycznych dla budynku zaplecza technicznego (kotłowni) 

oraz budynku administracyjno-hotelowego w ramach programu priorytetowego Narodowego 
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. System Zielonych Inwestycji, Część 1) 

– zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – Szpital Powiatowy w Limanowej 

 

 2009 - obecnie - Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. ”Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego” w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i 

efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

Projekt dotyczy termomodernizacji 26 budynków użyteczności publicznej wraz z montażem 

kolektorów słonecznych.  W ramach pełnionej funkcji prowadzenie szkoleń dotyczących 

odnawialnych źródeł energii. 

 

 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Kartą Informacyjną 

Zadania) dla projektu pn. „Budowa kotłowni kontenerowej dla potrzeb ogrzewania firmy Herz” ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Utworzenie sieci kotłowni na biomasę wraz z 

instalacją kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łapsze Niżne” w 

ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 

Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 

 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości 

powietrza na Podhalu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 

 

 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Montaż instalacji solarnych dla Szpitala Powiatowego 

w Limanowej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. Wartość projektu: 2 500 512,00 zł 

 

 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

załącznik ekologiczno-techniczny) dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Miasta Tarnowa” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej System Zielonych Inwestycji. Wartość projektu: 

30 793 772,25 zł 

 

 2010 r. – opracowanie aktualizacji audytów energetycznych dla 43 budynków użyteczności 

publicznej w Mieście Tarnów w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej Gminy i Miasta Tarnowa”. 

 

 2010 – Doradztwo dla gmin Jawor i Świdnica, przy pracach koniecznych do podpisania umowy o 

dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej” 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

 

 2010 – przeprowadzenie audytu energetycznego 4 budynków użyteczności publicznej w 

Jaworznie. 
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 2010 – opracowanie Studium Wykonalności wraz z pogłębioną analizą specyficzną danego 

sektora dla projektu, polegającego na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej w Jaworznie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. 

 

 2010 – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy kotłowni węglowej 

oraz n wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 18 w Jaworznie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. 

 

 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej wraz ze stopniem 

wodnym na rzece Rabie” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 

 

 2009r. – opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym między innymi 

harmonogram w formacie wykresu Gantta, załącznik technologiczno – ekologiczny, załącznik 

finansowy) do Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.3 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dla Jednostek Porozumienia 

Terytorialnego: Powiat Wałecki, Gmina Miejska Wałcz, Gmina Wiejska Wałcz, Miasto i Gmina 

Człopa, Gmina i Miasto Mirosławiec dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wałeckiego”. Tematem projektu jest 

termomodernizacja 26 budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją kolektorów 

słonecznych. Wniosek znajdował się na 1. miejscu listy rankingowej po ocenie formalnej i 

ocenach merytorycznych, podpisana została umowa o dofinansowanie. Wartość projektu: 

27 019 738,74 zł 

 

 2009 r. - Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Gminy Łapsze Niżne dotyczącej inwestycji pn. 

„Przebudowa i rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej w budynku Świetlicy w Łapszach Wyżnych na 

kotłownię biomasową do c.o. c.w.u wraz z instalacją solarną oraz przyłączem c.o. do sąsiedniego 

budynku Szkoły Podstawowej”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 220kW. 

 

 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn. 

„Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicznych oraz kotłowni olejowej w budynku Gimnazjum w 

Łapszach Niżnych na kotłownię biomasową do c.o. i c.w.u. oraz kotłownię olejową jako rezerwową wraz 

z instalacją solarną”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 500kW. 

 

 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. 

„Przebudowa i rozbudowa kotłowni węglowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy na 

kotłownię biomasową do c.o. i c.w.u. wraz z instalacją solarną”. Projekt obejmował montaż kotła o 

mocy 150 kW. 

 

 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowane dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa 

istniejącego budynku Remizy OSP w Niedzicy na kotłownię biomasową do c.o. i c.w.u. wraz z instalacją 

solarną oraz przyłączem c.o. do sąsiedniego budynku Szkoły Podstawowej”. Projekt obejmował montaż 

kotła o mocy 500 kW. 
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 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. 

„Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej we Frydmanie na kotłownię 

biomasową do c.o. i c.w.u. wraz z instalacją solarną”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 400 kW. 

 

 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. 

„Przebudowa i rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej w budynku Przedszkola w Łapszach Niżnych 

na kotłownię biomasową do c.o. i c.w.u. wraz z instalacją solarną oraz przyłączem c.o. do sąsiedniego 

budynku Biblioteki”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 90 kW. 

 

 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. 

„Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Kacwinie na kotłownię biomasową 

do c.o. i c.w.u. oraz kotłownię olejową, jako rezerwową, wraz z instalacją solarną”. Projekt obejmował 

montaż kotła o mocy 400 kW. 

 

 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. 

„Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Trybszu na kotłownię biomasową 

do c.o. i c.w.u. oraz kotłownię olejową jako rezerwową wraz z instalacją solarną”. Projekt obejmował 

montaż kotła o mocy 220 kW. 

 

 2009 r.- Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia przetargu 

„Wykonanie kompleksowego remontu, przebudowy i budowy systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie 

Gminy Łapsze Niżne”. 

 

 2008r. - Opracowanie dokumentacji projektowej ekologicznej kotłowni opalanej biomasą oraz sieci 

cieplnej w Gminie Koszyce. Koncepcja zawiera: projekt budowlany, projekt architektoniczny i 

konstrukcyjny, projekt budowlany urządzeń cieplnych wraz z technologią, projekt budowlany komina, 

projekt budowlany instalacji elektrycznej i AKPiA, projekt budowlany sieci c.o., projekt budowlany 

zagospodarowania terenu, projekt budowlany przyłącza wodno-kanalizacyjnego, projekt budowlany 

węzłów cieplnych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, informacja BIOZ, specyfikację techniczną, 

projekt wykonawczy dla całego zadania, raport oddziaływania na środowisko. Budowa kotłowni 

wyposażonej w 2 kotły spalające słomę w postaci brykietów- jeden o mocy 1,0MW, drugi o mocy 0,5 

MW. 

 

 2008 r. – Opracowanie dla Gminy Łapsze Niżne dokumentacji technicznej projektu budowlanego 

dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych. 

 

 2008 r.  – dla Firmy Usługowo-Handlowej „Unibet” opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 

dachu i termomodernizacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy. 

 

 2008 r.  – dla Gminy Czarny Dunajec opracowanie, udostępnienie ankiet dla mieszkańców 

zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych oraz przeszkoleniem ankieterów, sporządzenie 

Studium Wykonalności inwestycji dotyczącej kolektorów słonecznych stanowiących załącznik do 

wniosku  do MRPO do działania 7.2. Poprawa jakości powietrza  i zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 

 

 2007 r.- Przygotowanie Koncepcji ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Bejsce 

paliwami odnawialnymi. Koncepcja zawiera: analizę stanu dzisiejszego, określenie zapotrzebowania na 

CO i CWU, przegląd dostępnych nośników energii, określenie możliwości technicznych  

i ekonomicznych dla innych typów nośników energii niż stosowane obecnie, zaproponowanie 

najlepszego rozwiązania /porównanie z innymi nośnikami, zaproponowanie tras magistrali 

przesyłowych i usytuowania centralnej kotłowni, obliczenie zapotrzebowania na paliwo odnawialne, 
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zaproponowanie do produkcji ciepłej wody kolektorów słonecznych, określenie kosztów 

eksploatacyjnych i inwestycyjnych zadania, obliczenie opłacalności zaproponowanego rozwiązania. 

 

 2007 r.- Opracowanie aktualizacji audytów dla budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy 

Mirosławiec: 

- Szkoła Podstawowa Mirosławiec, ul. Wolności, 

- Sala gimnastyczna Mirosławiec, ul. Wolności, 

- Ośrodek Kultury Mirosławiec, ul. Parkowa, 

- Przedszkole Samorządowe, ul. Zamkowa. 

 

 2007 r.- Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla „Termomodernizacji budynku 

Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec”, na która składa się: audyt energetyczny obiektu, projekt 

wymiany instalacji c.o. wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym, inwentaryzacja budowlano-

architektoniczna, projekt docieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej i 

pokrycia dachu wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym, specyfikacja wykonania i odbioru prac. 

 

 2005-2006 R. Opracowanie projektów budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków 

Starostwa Powiatowego w Wałczu. Zakres wykonanej dokumentacji przedstawiał się następująco:  

- 6 Audytów energetycznych  

- 1 Projekt wentylacji sali gimnastycznej wraz z kosztorysem 

- 5 Inwentaryzacji budowlano-architektonicznych 

- 4 Projekty docieplenia wraz z kosztorysem 

- 3 Projekty wymiany instalacji c.o. wraz z kosztorysem 

- 3 Inwentaryzacji instalacji c.o. 

- 2 Projekty kotłowni oraz kolektorów słonecznych 

 

POZOSTAŁE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE: 

 

 

 2013 r. opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Biznes Planu) dla projektu pn.: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej pełniącej funkcję 

żłobka w miejscowości Nowy Targ”. Działanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 

 

 2013r.- opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Biały Dunajec 

 2013r.- opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Gliczarów Górny 

 2013r.- opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Niedzica dla Gminy Łapsze Niżne 

 2013r.- opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Frydman dla Gminy Łapsze Niżne 

 2013r.- opracowanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Łapsze Niżne 

 2013r.- opracowanie Programu Ochrony Zabytków dla Gminy Łapsze Niżne 

 2013r.- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łapsze Niżne 

 2013r.- opracowanie Planu Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Łapsze Niżne 

 2010-obecnie – Pełnienie funkcji Managera Projektu pn. „Wdrożenie e-usług medycznych w 

Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce” w ramach 
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Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Rozwój 

społeczeństwa informacyjnego.  

 

 2010 – obecnie - Pełnienie funkcji managera projektu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Kacwinie” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 6, Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 

Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa. 

 

 2010 – obecnie - Pełnienie funkcji managera projektu pn. „Informatyzacja Gminy Łapsze Niżne 

poprzez stworzenie nowoczesnych sieci elektroniczno-informatycznych (e-Łapsze Niżne) w 

ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 1.2 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

 

 2009 – obecnie - Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem projektem pn. 

„Przebudowa pomieszczeń budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w zakresie 

dostosowania do obowiązujących przepisów – etap III”, w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 

w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna. 

 

 2008 – 2010 - Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem projektem pn. „Przebudowa 

pomieszczeń budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w zakresie dostosowania do 

obowiązujących przepisów – etap I i II”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym 

socjalnego i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia. 

 

 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Informatyzacja Gminy Łapsze Niżne poprzez 

stworzenie nowoczesnych sieci elektroniczno-informatycznych (e - Łapsze Niżne)” w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 1.2 Rozwój 

społeczeństwa informacyjnego 

 2010 r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Stworzenie publicznego punktu dostępu do Internetu 

za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Gdów” w 

ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 1.2 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

biznesplanu) dla projektu pn.: „Rozbudowa przedsiębiorstwa VentArs Sp. z o.o. poprzez budowę 

kompleksowej przestrzeni typu magazynowo – produkcyjno – biurowego i zakup sprzętu” w 

ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 2.1 

Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie 

inwestycji w MŚP, małe przedsiębiorstwa 

 

 2010 – Sporządzenie kompletu dokumentów wymaganych do przeprowadzenia postępowań w 

trybie przetargowym dla projektu pn. „Wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce” w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
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 2010 – Pełnienie nadzoru i zastępstwa inwestycyjnego projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń 

budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w zakresie dostosowania do obowiązujących 

przepisów – etap III”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i 

zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna. 

 

 2010 – Pełnienie nadzoru i zastępstwa inwestycyjnego projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń 

budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w zakresie dostosowania do obowiązujących 

przepisów – etap I i II”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i 

zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna. 

 

 2010 - Rozliczenie projektu pn. „Budowa świetlicy wraz z remizą w miejscowości Frydman w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

 2010 – Rozliczenie projektu pn. „Remont i rozbudowa istniejącego budynku Biblioteki i Świetlicy 

w Łapszach Wyżnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

 2010 – Rozliczenie projektu pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 

Niedzicy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

 2010 - Przygotowanie „Koncepcji sanityzacji msc. Zagórzany, Zalesiany, Zręczyce, Podolany, 

Klęczana, Jaroszówka, Wieniec, Stryszowa” wraz z analizą ankiet mieszkańców. 

 

 2010 - Sporządzenie Koncepcji Technicznej oraz SIWZ do projektu pn. „Wirtualne Biuro Obsługi 

Inwestora w Zawierciu”. 

 

 2009 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. 

Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Hospicjum im. św. 

Łazarza w Krakowie, w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów – etap III” w 

ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 6.3 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka 

społeczna 

 2009 r. – opracowanie karty projektu wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn.: „Budowa 

dwóch pensjonatów w Kacwinie” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat D: 

Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów 

turystycznych 

 2009r. – opracowanie dla gminy Łapsze Niżne wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla projektów pn.: „Budowa 

świetlicy wraz z remizą w miejscowości Frydman”, „Remont budynku gminnego Ośrodka 

Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Nidzicy”, „Remont i rozbudowa istniejącego budynku 

z biblioteką i świetlicą w Łapszach Wyżnych” 

 

 2009r. – opracowanie karty informacyjnej zadania i wniosku o dofinansowanie do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla projektu 

pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trybsz”  
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 2009r. – opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Elektroniczna platforma pracy 

śląskiej administracji zespolonej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

 

 2009 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: 

Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa, dla projektu pn.: „Budowa sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kacwinie” 

 

 2009 r. – opracowanie dwóch Planów Odnowy Miejscowości na lata 2007-2013 dla miejscowości 

Drwina i Grobla 

 2008 r. – opracowanie wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

dla inwestycji pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych do podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej w gminie Czarny Dunajec, poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych w 

budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”  

 

 2008 r. – opracowanie wniosku wraz z załącznikami w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko - Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego, dla 

projektu pn.: „Budowa ciepłej sieni i zakup specjalistycznego sprzętu szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” 

 2008 r. – opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z harmonogramem rzeczowo- 

finansowym realizacji projektu w postaci wykresu Gantta i innymi wymaganymi załącznikami w 

ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - Działanie 

12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego, dla projektu pn.: „Zakup karetek na potrzeby 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla  Szpitala Powiatowego w Limanowej w celu podniesienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu limanowskiego” 

 

 2008 r. – opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007 – 20313 - Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia, dla projektu pn.: 

„Budowa bloku operacyjnego” 

 

 2008 r. – opracowanie dla gminy Jaworzno Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi w 

ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, dla 

projektu pn.: „Szkoła przyjazna uczniom – remont i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie 

gastronomiczno - hotelarskim w ZSP nr 4 w Jaworznie” 

 

 2008 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji pn.: „Realizacje działań 

profilaktycznych w zakresie chorób serca w wyniku modernizacji i wyposażenie Ośrodka 

Zdrowia w Łapszach Niżnych” (Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego). 

 2007 r. - przygotowanie broszury (folderu) promującej obszar działania Lokalnej Grupy Działania 

Gminy Laszki i Wielkie Oczy 

 2007r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

dla inwestycji pn.: „Szkolenia i doradztwo dla ludności zamieszkującej tereny przygraniczne 

Gmin Laszki i Wielkie Oczy” dla Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich w dorzeczu rzek: Szkła, 

Lubaczówki i Środkowego Sanu 
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 2006r. - Gmina Iwanowice - opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

 2006r. - Gmina Sanok - opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

 2006r. - Powiat Wałecki – opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

 2006r. - Gmina Laszki - opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

 2006r. - Gmina Laszki - opracowywanie PRL Gminy Laszki na lata 2006 – 2013 zgodnie z 

wytycznymi Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego (ZPORR) 

 2006r. - Gmina Laszki, Gmina Wielkie Oczy – opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z wytycznymi SPO Działanie: „Pilotażowy 

Program Leader +” 

 2005r. – przygotowanie 8 wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru do EOG/NMF, tj.: 

 

o Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną 

wskaźników i planem promocji dla inwestycji pn.: „Rozbudowa kanalizacji w Gminie 

Koszyce szansą rozwoju regionu i poprawy środowiska naturalnego” 

 

o Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną 

wskaźników i planem promocji dla inwestycji pn.: „Poprawa stanu środowiska 

naturalnego poprzez rozbudowę kanalizacji w Gminie Ochotnica Dolna” 

 

 

o Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną 

wskaźników i planem promocji dla inwestycji pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 

Gminie Bukowina Tatrzańska w miejscowościach Bukowina Tatrzańska i Czarna Góra 

szansą rozwoju regionu i poprawy środowiska naturalnego” 

 

o Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną 

wskaźników i planem promocji dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wysowej-Zdrój” 

 

o Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo 

– ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pn.: 

„Kompleksowa termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala i Przychodni Rejonowej 

wraz z modernizacją instalacji c.o.” 

 

o Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo 

– ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pn.: 

„Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Iwanowice” 

 

o Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo 

– ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pn.: 

„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zawoi-Wilcznej oraz instalacja kolektorów 

słonecznych” 

 

o Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo 

– ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pn.: 
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„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie i Mieście 

Miechów” 

 2005r. – przygotowanie 8 wniosków aplikacyjnych w ramach II naboru do ZPORR, tj.: 

o Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków przy Klasztorze oo. Karmelitów Bosych w Zawoi” 

 

o Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Modernizacja i 

budowa dróg Gminnych w Gminie Łapsze Niżne” 

 

o Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Rozbudowa  

i modernizacja gminnego ośrodka zdrowia w Lipnicy Wielkiej” 

 

o Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Unowocześnienie i 

dostosowanie do wymogów UE pracowni rentgenowskiej w Przychodni Zdrowia 

Skawina” 

 

o Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja 

obiektów służby zdrowia, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

zagospodarowanie terenu” 

 

o Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Rewaloryzacja 

zabytkowego Dworku w Bolesławiu (powiat olkuski) etap II” 

 

o Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi 

Świniary-Grobla”  

 

o Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Modernizacja dróg 

gminnych w gminie Szerzyny” 

 

 2005r. – opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności w ramach INTERREG III A  Polska – 

Republika Słowacji dla projektu pn.: „Remont drogi powiatowej Nr K1637  Harklowa-

Tylmanowa w Ochotnicy Górnej wraz z oznakowaniem turystycznym – etap III” 

 2005r. – opracowanie analizy finansowej z wyliczeniem znaczącego zysku netto oraz  zgodnie z 

zasadą „zanieczyszczający płaci” dla projektu pn.: „Modernizacja sieci  wodociągowej” 

 2004r. – przygotowanie 4 wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru do ZPORR, tj.: 

o Projekt pn.: „Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. 

Narutowicza w Krakowie” dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza 

o Projekt pn.: „Ucyfrowienie systemu echokardiograficznego i mammograficznego w KSS im. 

Jana Pawła II” dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 

o Projekt pn.: „KSS im. Jana Pawła II – Szpital: stworzenie cyfrowej platformy danych 

medycznych i telekonsultacji” dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 

o Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wysowa – Zdrój – Huta Wysowska II etap dł. 2149m” 

dla Gminy Uście Gorlickie  

 2004 r. - Urząd Miasta Czechowice - Dziedzice – wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego 

 2004 r. – Urząd Miasta Czechowice - Dziedzice – wdrażanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
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 2004 r. – Urząd Miasta i Gminy Wieliczka - wdrażanie Budżetu Zadaniowego  

 2004 r. – Urząd Miasta Oświęcim - wdrażanie Budżetu Zadaniowego  

 2004 r. – Urząd Miasta Oświęcim - wdrażanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

 2004 r. – Przygotowanie wniosku o pomoc finansową pt.: „Rozwinięcie dotychczasowej 

działalności wnioskodawcy z zastosowaniem ekologicznych technologii grzewczych”, do 

Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” dla ALMA 

Firma Handlowo-Usługowa Janusz Kotynia 

 2004 r. – Przygotowanie wniosku o pomoc finansową pt.: „Poprawa konkurencyjności i 

asortymentu przedsiębiorstwa na rynku wyrobów czekoladowych”, do Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” dla Zakładu Wyrobów Cukierniczych 

Stanisława Neukirch 

 2004 r. - Przygotowanie wniosku pt.: „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Jodłownik” 

dla Urzędu Gminy Jodłownik do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 2004 r. – Nadzorowanie opracowania Studium Wykonalności do Wniosku pt.: „Ucyfrowienie 

„systemu echokardiograficznego i mammograficznego w KSS im. Jana Pawła II”; „KSS im. Jana 

Pawła II – Szpital: stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji” w 

ramach programu ZPORR dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 

 2004 r. - Nadzorowanie opracowania Studium Wykonalności do Wniosku pt.: „Modernizacja 

pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego 

im. G. Narutowicza w Krakowie” w ramach programu ZPORR. 

 2004 r. – Nadzorowanie opracowania Studium Wykonalności do Wniosku pt.: „Dokończenie 

budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Niedzicy” w ramach ZPORR 

dla Urzędu Gminy Łapsze Niżne 

 2004 r. – Nadzorowanie opracowania Studium Wykonalności do Wniosku pt.: „Budowa sali 

gimnastycznej przy szkole podstawowej w Koniuszowej” w ramach programu ZPORR dla 

Urzędu Gminy Korzenna 

 2004 r. – Nadzorowanie opracowania Studium Wykonalności do Wniosku pt.: „Przebudowa drogi 

gminnej Hańczowa-Ropki-Wysowa na odcinku Wysowa-Huta Wysowska dł. 2149 m (0+655 – 

2+804)”  w ramach programu ZPORR dla Urzędu Gminy Uście Gorlickie 

 2004 r. – Nadzorowanie opracowania Studium Wykonalności do Wniosku pt.: „Budowa oddziału 

gimnazjum w Brunarach” w ramach programu ZPORR dla Urzędu Gminy Uście Gorlickie 

 2004 r. – Nadzorowanie opracowania Studium Wykonalności do Wniosku pt.: „Rozbudowa i 

modernizacja gminnego ośrodka zdrowia w Lipnicy Wielkiej” w ramach programu ZPORR dla 

Urzędu Gminy Lipnica Wielka 
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 2004 r. – Nadzorowanie aktualizacji Studium Wykonalności do Wniosku pt.: „Gminna hala 

sportowa przy szkole podstawowej i gimnazjum w Maniowach (etap II)” w ramach programu 

ZPORR dla Urzędu Gminy Czorsztyn 

 2004 r. – Nadzorowanie przygotowania biznes planu pt.: „Ucyfrowienie diagnostyki w SPZOZ 

im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” stanowiącego załącznik do wniosku o pomoc finansową z 

programu ZPORR, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Jędrzeja 

Śniadeckiego w Nowym Sączu  

 

 2004 r. – Nadzorowanie przygotowania biznes planu pt.: „Zakup nowych urządzeń medycznych 

w SPZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” stanowiącego załącznik do wniosku o pomoc 

finansową z programu ZPORR dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. 

Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu  

 

 2004 r. – Nadzorowanie przygotowania biznes planu pt.: “Wymiana kotła i remont kotłowni w 

Zakładzie Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku” do wniosku 

kredytowego w banku BPH S.A. Oddział w Oświęcimiu dla Zakładu Przetwórstwa Owocowo–

Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku  

 2004 r. – Nadzorowanie przygotowania biznes planu pt.: “Modernizacja i rozbudowa Zakładu 

Produkcyjnego w Mrowli” do wniosku kredytowego w Banku Spółdzielczym w Świlczy w 

ramach linii kredytowej IP ARiMR dla Zakładu Produkcyjno-Handlowego Tadeusz Kozubal  

 2004 r. – kierownictwo merytoryczne opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jodłownik 

na lata 2004 – 2006 zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego dla 

Urzędu Gminy Jodłownik  

 2004 r. – kierownictwo merytoryczne opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Uście 

Gorlickie na lata 2004 – 2006 zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Rozwoju 

Lokalnego dla Urzędu Gminy Uście Gorlickie  

 2003 - 2004 r. - Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Podniesienie 

standardu usług w hotelu i restauracji AZALIA” w ramach SAPARD schemat 4.2. Tworzenie 

miejsc pracy na obszarach wiejskich dla Hotel-Restauracja „AZALIA” 

 2003 – 2004 r. - Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Zakup linii 

technologicznej do produkcji izolacji z tworzyw sztucznych oraz środka transportu do ich 

przewozu” w ramach SAPARD schemat 4.2. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich dla 

firmy TT Plast 

 2003 – 2004 r. - Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Budowa budynku 

gastronomicznego z częścią hotelową w ramach kompleksu rekreacyjno-turystycznego w 

Graboszycach” w ramach SAPARD schemat 4.2. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich 

dla firmy Konserwacja Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Jan Rzepa 

 2003 – 2004 r. - Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Budowa budynku 

pensjonatowo-mieszkalnego z gastronomią” w ramach SAPARD schemat 4.2. Tworzenie miejsc 

pracy na obszarach wiejskich dla firmy Produkcja Lodów, Mała Gastronomia Alicja Bednarz 
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 2003 - 2004 r. - Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Zwiększenie 

zakresu obsługi i napraw pojazdów mechanicznych oraz stacji diagnostycznej” w ramach 

SAPARD schemat 4.2. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich dla F.U.H. „MAREK” s.c. 

 2003 - 2004 r. - Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Modernizacja i 

wyposażenie Zajazdu Czorsztyńskiego w Maniowach” w ramach SAPARD schemat 4.2. 

Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich dla „Zajazd Czorsztyński” Dziurdzik Anna i 

Tomasz 

 2003 - 2004 r. - Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Zakup dwóch łodzi 

typu gondola płaskodenna wraz z silnikami i wyposażeniem” w ramach SAPARD schemat 4.2. 

Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich dla „Bar Jędruś” Anna Wojtaszek 

 2003 r. - Przygotowanie projektu grantowego pt.: “Profesjonalne zarządzanie w samorządzie 

zgodne ze standardami Unii Europejskiej” we współpracy z Instytutem Technologii Politycznych 

z Lwowa w ramach programu: Inicjatywa Współpracy Polsko – Amerykańsko – Ukraińskiej 

(PAUCI) 

 2003 r. - Przygotowanie projektu grantowego pt.: “Centrum Europejskiej Edukacji i Praktyki” w 

ramach programu Leonardo da Vinci – Projekty Pilotażowe. 

 2003 r. - Przygotowanie projektu grantowego pt.: “Polski Czerwony Krzyż pomaga rodzinom – 

opracowanie modelowego, kompleksowego schematu pomocy rodzinie” dla PCK Zarząd 

Okręgowy w Krakowie w ramach Phare 2001 Program Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego 

Małe Dotacje. 

 2003 r. - Przygotowanie projektu grantowego pt.: “Polski Czerwony Krzyż pomaga rodzinom – 

opracowanie modelowego, kompleksowego schematu pomocy rodzinie” dla PCK Zarząd 

Okręgowy w Krakowie w ramach Phare 2001 Program Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego 

Średnie Dotacje.  

 2003 r. – Przygotowanie wniosku o pomoc finansową w ramach programu SAPARD pt: 

“Modernizacja – remont drogi gminnej Wiśniowa Murzynówka – Ujęcie wody - CPN” dla 

Urzędu Gminy w Wiśniowej 

 2003 r. – Przygotowanie wniosku o pomoc finansową w ramach programu SAPARD pt: “Budowa 

kanalizacji sanitarnej Sołectwa Młoszowa – odcinek II” dla Urzędu Miasta Trzebinia 

 2003 r. – Urząd Miasta Jarosławia - wdrożenie Budżetu Zadaniowego 

 2003 r. – Urząd Miasta Krosna - wdrożenie Budżetu Zadaniowego 

 2003 r. – Miasto Sanok – wdrożenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

 2003 r. – Gmina Czorsztyn – wdrożenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
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 2003 r. – Przygotowanie wniosku o dofinansowanie pt.: “Unia Europejska - co i jak?” w ramach 

programu “Teraz Integracja” dla Stowarzyszenia Dziennikarzy – Absolwentów UJ 

 2003 r. – Zakład Przetwórstwa Warzywno – Owocowego Sp. z o. o. w Tenczynku- realizacja 

projektu pt.: “Dostosowanie ZPOW w Tenczynku do standardów Unii Europejskiej poprzez 

wdrażanie systemu zarządzania jakością” w ramach Krajowego Programu Rozwoju MŚP- Wstęp 

do jakości 

 2003 r. – Zakład Przetwórstwa Warzywno – Owocowego Sp. z o. o. w Tenczynku- realizacja 

projektu pt.: “Modernizacja hal produkcyjnych w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo – 

Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku dostosowująca je do wymogów sanitarnych UE” w ramach 

projektu SAPARD 

 2002 r – Gmina Chełm Śląski – przygotowanie wniosku pt.: “Budowa oczyszczalni ścieków i 

sieci sanitarnej w Gminie Chełm Śląski” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

 2002 r. – Przygotowanie wniosku o pomoc finansową w ramach programu SAPARD  pt: 

“Kanalizacja sanitarna Łukowicy – etap I” dla Urzędu Gminy w Łukowicy 

  2002 r. – Przygotowanie wniosku o pomoc finansową w ramach programu SAPARD pt: 

“Modernizacja drogi gminnej Łukowica - Zawada” dla Urzędu Gminy w Łukowicy 

 2002 r. – Przygotowanie wniosku o pomoc finansową w ramach programu SAPARD pt: 

“Kanalizacja Sołectwa Młoszowa – odcinek I” dla Urzędu Miasta Trzebinia 

 2002 r. – Przygotowanie wniosku o pomoc finansową w ramach programu SAPARD pt: 

“Modernizacja ulicy Skromnej w Bojszowach” dla Starostwa powiatowego w Bieruniu 

 2002 r. – Przygotowanie wniosku o pomoc finansową w ramach programu SAPARD pt: 

“Modernizacja hal produkcyjnych w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. 

w Tenczynku dostosowująca je do wymogów sanitarnych UE” dla Zakładu Przetwórstwa 

Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku 

 2002 r. – Przygotowanie wniosku o pomoc finansową w ramach Krajowego Programu Rozwoju 

MŚP- Wstęp do jakości pt.: “Dostosowanie ZPOW w Tenczynku do standardów Unii 

Europejskiej poprzez wdrażanie systemu zarządzania jakością” dla Zakładu Przetwórstwa 

Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku 

 2002 r. - Przygotowanie projektu grantowego pt.: “Budowa gminnej hali sportowej przy szkole 

podstawowej i gimnazjum w Maniowach” dla gminy Czorsztyn w ramach programu Phare 

Spójność Społeczna i Gospodarcza 

 2002 r. - Przygotowanie projektu grantowego pt.: “Wyposażenie dotychczas nieużytkowanych 

obiektów Osady Turystycznej Czorsztyn w infrastrukturę niezbędną dla świadczenia usług oraz 

budowa basenu” dla Osady Turystycznej Czorsztyn w ramach programu Phare Spójność 
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Społeczna i Gospodarcza oraz w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu 

Województwa Małopolskiego na lata 2004-2006. 

 2002 r. - Przygotowanie projektu grantowego pt.: “Polski Czerwony Krzyż pomaga rodzinom – 

opracowanie modelowego, kompleksowego schematu pomocy rodzinie” dla PCK Zarząd 

Okręgowy w Krakowie w ramach Programu Phare ACCESS 2000 Duże Dotacje. 

 2002 r. - Przygotowanie projektu grantowego pt.: “Polski Czerwony Krzyż pomaga rodzinom – 

opracowanie modelowego, kompleksowego schematu pomocy rodzinie” dla PCK Zarząd 

Okręgowy w Krakowie w ramach Programu Phare ACCESS 2000 Małe Dotacje. 

 2002 r. - Gmina Czorsztyn realizacja projektu: "Mieszkańcy gminy Czorsztyn bliżej Unii 

Europejskiej" w ramach konkursu małych grantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w 

Warszawie. Opracowanie „Planu Promocji Regionu Jeziora Czorsztyńskiego”. 

 2001 r. - Przygotowanie projektu grantowego pt.: "Mieszkańcy gminy Czorsztyn bliżej Unii 

Europejskiej" dla gminy Czorsztyn w ramach konkursu małych grantów Przedstawicielstwa 

Komisji Europejskiej w Warszawie  

 2001 r. - Przygotowanie projektu grantowego pt.: "Przygotowanie gmin regionu jeziora 

Czorsztyńskiego: Łapsze Niżne i Czorsztyn do integracji z Unią Europejską" dla gminy Łapsze 

Niżne w ramach konkursu małych grantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie  

 

 2001 r. – konsultant i kierownik projektu: “Wdrażanie budżetu zadaniowego w Gminie Myślenice” 

 

 2001 r. - konsultant i kierownik projektu: “Wdrożenie budżetu zdaniowego w Gminie Podegrodzie” 

 2001 r. - konsultant i kierownik projektu: “Wdrożenie budżetu zdaniowego w Nowym Sączu” 

 

 2000 - konsultant i kierownik projektu: “Wdrażanie Budżetu zadaniowego w gminie Sitkówka 

Nowiny” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez 

USAID 

 

 2000 - konsultant i kierownik projektu: “Wdrażanie Wieloletniego Planu inwestycyjnego w gminie 

Łapsze Niżne” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego 

przez USAID 

 

 2000 - konsultant i kierownik projektu: “Wdrażanie Wieloletniego Planu inwestycyjnego w gminie 

Opatów” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez 

USAID 

 

 2000 r. - konsultant w projekcie “Wdrażanie Budżetu Wyników dla Bielsko - Białej” w ramach 

programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez USAID 

 

 1999 r.- konsultant i kierownik projektu: “Wdrażanie budżetu zadaniowego w Bielsku - Białej, 

Ziębicach i Koszalinie” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” 

sponsorowanego przez USAID 

 

 1999 r. – 2000 r. - konsultant i kierownik projektu grantowego “Zarządzanie finansami w krótkim i 

długim okresie czasu” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” 
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sponsorowanego przez USAID 

 

 1998 r. - 1999 r. - konsultant w projekcie: “Samorząd 2000” koordynowanego przez FRDL i 

sponsorowanego przez USAID - konsultacje w zakresie zarządzania finansami, wieloletniego 

planowania inwestycyjnego w Alwernii i Łapszach Niżnych 

 

 1998 r., opracowanie rekomendacji do wprowadzenia budżetu zadaniowego i wieloletniego 

planowania inwestycyjnego w ramach opracowywanej przez MISTiA Strategii Rozwoju 

Gospodarczego Gminy Libiąż 

 

 1998r., udział w projekcie pt.: “Rozwój usług dla małych i średnich przedsiębiorstw”, 

koordynowanym przez Polską Fundację Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Phare) jako 

konsultant z zakresu zarządzania i planowania strategicznego 

 

 1997 r., udział w szwajcarko - polskim programie MUNDI koordynowanym przez Związek Miast 

Polskich i Związek Miast Szwajcarskich - moduł New Public Management i Project Management 

 

 

PRACE I PROGRAMY BADAWCZE: 

 

  1999 – lipiec 2001 - członek zespołu badawczego w ramach projektu: “Economic Implication of 

Participation: Bulgaria and Poland” finansowanego przez Research Support Scheme of the Open 

Society Institute 

 

 1996 -1998 r., członek zespołu konsultantów w projekcie badawczym: „Zarządzanie Wielkim 

Miastem” obejmującym 15 największych miast polskich i dotyczącym struktury i organizacji 

zarządzania usługami miejskimi oraz pomiaru efektywności świadczenia tych usług  

 

 1998 r., przeprowadzenie i opracowanie analizy badania ankietowego w Mielcu dotyczącego 

preferencji mieszkańców w stosunku do podziału wydatków budżetowych miasta  

 

 1997 r. przeprowadzenie badań i opracowanie analizy gospodarczej gminy Klimontów oraz analizy 

infrastruktury technicznej w gminie w ramach przygotowywanej przez MISTiA Strategii Rozwoju 

Gospodarczego Gminy Klimontów (program Phare FAPA) 

  

 1997- 1999, członek zespołu konsultantów w projekcie badawczym: „System Analiz 

Samorządowych” (SAS) koordynowanym przez Związek Miast Polskich a sponsorowaną przez 

USAID -sektor: Kultura i Sztuka. Projekt dotyczy analizy skuteczności i efektywności zarządzania 

kulturą w mieście Krakowie 

 

   

UDZIAŁ W KONFERENCJACH 

 

 Luty 2003 Konferencja Inaugurująca program eContent w Krakowie 

 Listopad 2002 Warszawska Konferencja Inaugurująca 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 

 Partycypacja Społeczna w gminie” Warszawa, LGPP Local Governement Partnership Program 13 -

14 listopada 1999 r. (udział)  

 Konferencja Szkoleniowa: ”Polityka Kulturalna Samorządu Terytorialnego II”, Kraków, MISTiA 25 

-26.01.1999 r. organizacja i prowadzenie warsztatów: “Techniki Pozyskiwania grantów i sponsorów’ 
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sponsor Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 

 “Międzynarodowa Konferencja: “Multicultural Regions and Cities”- wygłoszenie referatu: 

“Multiculturalism in the process of urban marketing based on the example of the Cracow city”, 

Krynica Morska 16-18.09.1998 r. 

 Konferencja szkoleniowa: ”Polityka Kulturalna Samorządu Terytorialnego”, prowadzenie 

warsztatów dotyczących zarządzania projektami w kulturze, Kraków, 20-21.07.1998 r. sponsor Phare 

 Kongres Samorządów Terytorialnych, Kraków, 10 - 11 10.1997 r.  

 

 

PUBLIKACJE 

 

 Współautorstwo książki “Zarządzanie finansami - poradnik dla menadżerów miast” w 

samorządach terytorialnych”, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1997 r., ss.75-

94,119-136 

 Współautorstwo artykułu: : ”Multiculturalism in the process of urban marketing based on the 

example of the Cracow city” w ramach publikacji “ Multicultural Regions and Cities “ Region and 

Regionalism No. 4 University of Łódź, Silesian Institute in Opole, edited by Marek Kotler and 

Krystian Heffner, Łódź - Opole 1999 ss.199- 207 (z dr hab. Grażyną Prawelską - Skrzypek) 

 Współautorstwo książki: “Nowoczesne Narzędzia Zarządzania Finansami. Wieloletni Plan 

inwestycyjny. Budżet Zadaniowy.” MISTiA, Kraków, Kwiecień 2000, ss. 3-29, 71-112, (z M. 

Jefremienko, J.Staniszewską, G.Białasem) 

 “The Goal - Oriented Budget as an innovative instrument for municipal administration - the 

Krakow Experience”, Thinking Locally - journal of U.S. Community Partnership Project, 

Volumene 1.2. 1999 Budgeting and Finance. Citizen Participation, s.14-16 

 

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH: 

 

 język angielski b. dobrze (Certyfikat FCE) 

 język niemiecki dobrze 

 język rosyjski słabo 

 

 

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: 

 

 bardzo dobra obsługa komputera w środowisku Windows (Word, Excel, Power Point, Internet 

Explorer), 

 programy WPR. GFAM, TBB - Planista, TBB- Analityk 
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 prawo jazdy kat. B od 1997 r. 

 

 

ZAINTERESOWANIA: Podróże, dobre kino 

 


