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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

1. Nazwisko: Klepacki 

 

2. Imię: Wacław 

 

3. Data urodzenia: 30.05.1954 r. 

 

4. Narodowość: Polska 

 

5. Tel.: 508-172-122 

 

6. Wykształcenie: wyższe zawodowe 

 

 

 

Instytucja 

Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) 

 

 

Uzyskane stopnie lub 

dyplomy: 

 

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, specjalność: 

Zarządzanie w Administracji Publicznej  

2002 – 2004 

Temat pracy magisterskiej: „Produkcja i zastosowanie paliw 

odnawialnych w energetyce gminnej”. 

 

 

Magister 

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej specjalność: 

Zarządzanie w Administracji Publicznej 

1997 – 2002 

Temat pracy licencjackiej: „Opłacalność inwestycji gminnych w 

partnerstwie publiczno-prywatnym”. 

 

 

Licencjat 

 

 

7. ZATRUDNIENIE 

 

 

 

Daty: od do 

 

 

Miejsce 

 

 

Firma 

 

 

Stanowisko 

 

 

Opis 

 

 

2005-obecnie 

 

 

Kraków 

 

Instytut Doradztwa 

Europejskiego-

Innowacja s.c. 

 

Z-ca Dyrektora 

 

Odnawialne źródła 

energii,  

Wdrażanie 

projektów 

ekologicznych 

(oczyszczalnie 

ścieków, 

kotłownie opalane 
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ekologicznie), 

Plany Rozwoju 

Lokalnego 

Wieloletnie Plany 

Inwestycyjne, 

pozyskiwanie 

funduszy 

zewnętrznych 

 

 

2003-obecnie 

 

Kraków 

 

Eko-Pol Sp. z o.o. 

 

Prezes Zarządu 

 

Odnawialne źródła 

energii,  

Wdrażanie 

projektów 

ekologicznych 

(oczyszczalnie 

ścieków, 

kotłownie opalane 

ekologicznie) 

 

 

2002-2003 

 

 

Kraków 

 

 

Eko - Pol s.c. 

 

 

Właściciel firmy 

 

 

2000-2002  

 

Chrzanów 

 

Agencja Rozwoju 

Ziemi 

Chrzanowskiej 

  

Przygotowanie do 

aplikacji funduszy 

europejskich 

 

 

1978-2000 

 

Kraków 

 

Huta im. T. 

Sendzimira w 

Krakowie 

 

 

Elektryk-

automatyk 

 

Utrzymanie ruchu 

 

1974-1978 

 

Kraków 

 

Branżowy 

Ośrodek 

Informatyki w 

Zakładach 

Tytoniowych 

 

 

Operator maszyny 

cyfrowej 

 

 

 

8. 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 

 

 2007 r. - cykl szkoleń na zlecenie LGD - Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich w dorzeczu  

rzek: Szkła, Lubaczówki i Środkowego Sanu 
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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 

 2007 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. 

 

 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 
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 Czerwiec 2005, Kraków, Fundacja Swingtherm Im. Dr Nauk Technicznych Jerzego 

Wojciechowskiego- III Ogólnopolskie Seminarium Edukacyjne- przeprowadzenie konferencji 

o tematyce „Możliwości uzyskania środków finansowych na przedsięwzięcia z zakresu 

ochrony środowiska realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, firmy i 

organizacje pozarządowe oraz „Ekopaliwa (paliwa biomasowe) i instalacje grzewcze firmy 

HDG Bavaria wykorzystujące ekopaliwa. 

 

 Kwiecień 2005, Karniowice, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, IV 

Małopolska konferencja „Odnawialne źródła energii”. Prezentacja na temat „produkcji paliwa 

i biomasy” oraz „Możliwości uzyskania środków finansowych na przedsięwzięcia z zakresu 

produkcji paliwa biomasowego”. 

 Październik 2005, Toruń, VII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół- prezentacja na temat” 

wieloletniego planu inwestycyjnego”, „Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego-Norweski Mechanizm Finansowy”, Termomodernizacji obiektów 

użyteczności publicznej”. 

 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. 
 

 Październik 2004, objazdowa wystawa energetyczna- „Partnerstwo dla Środowiska” 

prezentacja „Wierzba energetyczna jako alternatywne źródło energii”.  

 Grudzień 2003, Szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych 

oraz „Funkcjonowania polskich firm w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej” dla 

przedstawicieli MŚP dla 80 osób w Powiecie Chrzanów. 

 

 

9. 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 
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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 

 

 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 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 
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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 kotłownii biomasowej, przeprowadzenie 1 projektu kotłowni na biomasę, 2 

audytów energetycznych.   

 

 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. 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.  

 

 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.  

Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę 8 istniejących kotłowni na kotłownie biomasowe 

do c.o. i c.w.u.: 
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- 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.  

 2011 r. – Opracowanie audytów energetycznych dla budynku zaplecza technicznego 

(kotłowni) oraz budynku administracyjno-hotelowego 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 

 

 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.  

 

 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 
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Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej System Zielonych 

Inwestycji.  

 

 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. 

 

 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. 

 

 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.  

 

 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 
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c.w.u. wraz z instalacją solarną oraz przyłączem c.o. do sąsiedniego budynku Szkoły Podstawowej”. 

Projekt obejmował montaż kotła o mocy 500 kW. 

 

 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 



10/18 

najlepszego rozwiązania /porównanie z innymi nośnikami, zaproponowanie tras magistrali 

przesyłowych i usytuowania centralnej kotłowni, obliczenie zapotrzebowania na paliwo odnawialne, 

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 

 

 

10. 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 
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 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 

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 – 
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Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: 

Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, małe przedsiębiorstwa 

 

 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 

 

 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. 

 

 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 
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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”  

 

 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” 
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 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 

 

 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 
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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.: „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”  

 

 2004 r. Przygotowanie wniosku o pomoc finansową pt: „Wymiana kotła i remont kotłowni w 

ZPOW Sp. z o.o. w Tenczynku” W ramach programu SAPARD schemat 1.2 
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 2004 r. Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) tytuł projektu: „Modernizacja 

pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”. 

Otrzymał dofinansowanie. 

 2004 r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), otrzymały dofinansowanie tytuł 

projektu: „Ucyfrowienie systemu echokardiograficznego  

i mammograficznego w KSS im. Jana Pawła II”. 

 2004 r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) tytuł projektu: „KSS im. Jana 

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

Otrzymał dofinansowanie. 

 2004 r. Gmina Uście Gorlickie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR) tytuł projektu: „Przebudowa drogi gminnej Wysowa – Zdrój 

– Huta Wysowska II etap dł. 2149m”. Otrzymał dofinansowanie. 

 2004 r. Gmina Uście Gorlickie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: 

„Modernizacja sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania 

wody i ujęcia wody w Wysowej”. 

 2004 r. Gmina Uście Gorlickie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: 

„Budowa oddziału gimnazjum w Brunarach”. 

 2004 r. Gmina Uście Gorlickie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: 

„Remont świetlic w gminie Uście Gorlickie”. 

 2004 r. Łapsze Niżne  Gorlickie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: 

„Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Niedzicy”. 

 2004 r. Gmina Korzenna w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR) - opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Budowa sali 

gimnastycznej przy szkole podstawowej w Koniuszowej”. 

 2004 r. Gmina Lipnica Wielka w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: 

„Rozbudowa i modernizacja gminnego ośrodka zdrowia w Lipnicy Wielkiej”. 

 2004 r. Gmina Czorsztyn w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR) - aktualizacja Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Gminna hala 

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

 2004 r. SP ZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - opracowanie Studium Wykonalności dla 

inwestycji pt.: „Ucyfrowienie diagnostyki w SP ZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” oraz 

dla inwestycji pn.: „Zakup nowych urządzeń medycznych”. 

 2004 r. – koordynacja opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Podniesienie 

jakości świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
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skomputeryzowanie zakładu” do wniosku w ramach programu Phare 2002 – Krajowy Fundusz 

Dotacji Inwestycyjnych, dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SANA-MED” Sp. z 

o.o 

 2004 r. – koordynacja opracowania  Studium Wykonalności do wniosku w ramach programu 

ZPORR,  Priorytet 3: Rozwój Lokalny, dla Klasztoru Ojców Karmelitów Bosych. 

 

 2002 r.- Przygotowanie wniosku dla inwestycji: „Modernizacja hal produkcyjnych w ZPOW Sp. 

z o.o w Tenczynku dostosowująca je do wymogów sanitarnych UE” do wniosku o pomoc 

finansowa w ramach programu SAPARD schemat 1.2 

 

 2002 r. -Przygotowanie wniosku o pomoc finansowa pt: „Kanalizacja Sołectwa Młoszowa – 

odcinek I” w ramach programu SAPARD oraz Raportu Oddziaływania na Środowisko i Studium 

Wykonalności dla tej inwestycji”Przygotowanie wniosku o pomoc finansową pt: „Kanalizacja 

Sołectwa Młoszowa – odcinek II” w ramach programu SAPARD oraz aktualizacja Studium 

Wykonalności dla tej inwestycji. 

 

 1999/ 2000 r.-  Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji realizowanej w ramach 

Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla Gminy Jerzmanowice. 

 

 1999/ 2000 r.- Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji realizowanej w ramach 

Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. 

 

 1999/2000 r.- Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji realizowanej w ramach 

Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla Gminy Iwanowice. 

 

 1999/ 2000 r.- Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji realizowanej w ramach 

Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. 

 

 1999/2000 r.- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. 
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11 . ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH (1 BARDZO DOBRY; 5 PODSTAWOWY): 

 

 

 

Język obcy 

 

 

 

 

Czytanie 

 

 

 

 

Mowa 

 

 

 

 

Pisanie 

 

 

 

angielski 

 

 

4 

 

5 

 

5 

 

rosyjski 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

 

12. UMIEJĘTNOŚCI: obsługa komputera MS Office, odbyte szkolenia z zakresu ubezpieczeń, 

odbyte szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii, uprawnienia SEP do 6kV 

 

 


