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Wykaz kandydatów na ekspertów w zakresie oceny merytorycznej  ZIT BTOF 

 

Decyzją Instytucji Pośredniczącej wpisuje się poniżej wymienione osoby do Wykazu 

kandydatów na ekspertów w zakresie oceny merytorycznej: 

 

 

Lp Imię Nazwisko Adres poczty elektronicznej Dziedzina 
Zakres oceny 

1.  
Wiesław Otrębowski 

w.otrebowski@interia.pl 

 
Termomodernizacja 

ocena  oddziaływania na środowisko                           

ocena techniczna         

ocena horyzontalna 

2.  
Dorota Mazur dorota616@wp.pl  Termomodernizacja ocena  oddziaływania na środowisko 

3.  
Zbigniew Kaszycki mistrzu373@wp.pl  

Termomodernizacja 

                                                                                              

ocena  oddziaływania na środowisko              

ocena techniczna 

ocena horyzontalna 

4.  Mariusz Wiktor 

Owczarek 
owczarek.mw@gmail.com  Termomodernizacja ocena finansowa i ekonomiczna 

5.  

   
Danuta Kochanowicz 

 

 

dkochanowicz@vp.pl 

 

 

Gospodarka 

Niskoemisyjna 

ocena  oddziaływania na środowisko 

6.  
Barbara Waśniowska bwasniowska@interia.pl 

Gospodarka 

Niskoemisyjna 

                                                                                     

ocena  oddziaływania na środowisko                            

ocena horyzontalna 

ocena finansowa i ekonomiczna                          

7.  
Dorota Mazur dorota616@wp.pl  

Gospodarka 

Niskoemisyjna 
ocena  oddziaływania na środowisko 

  

8.  

                                                                      

 

Wiesław Otrębowski 

 

 

w.otrebowski@interia.pl 

 

 

Gospodarka 

Niskoemisyjna 

                                                                                  

ocena  oddziaływania na środowisko 

 ocena techniczna 

 ocena horyzontalna 
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9.  Mariusz Wiktor 

Owczarek 
owczarek.mw@gmail.com  

Gospodarka 

Niskoemisyjna 
ocena finansowa i ekonomiczna 

10.  
Zbigniew Kaszycki mistrzu373@wp.pl  

Gospodarka 

Niskoemisyjna 

                                                                                  

ocena  oddziaływania na środowisko 

 ocena horyzontalna 

11.  
Dorota Mazur dorota616@wp.pl  

Gospodarka wodno-

ściekowa 
ocena  oddziaływania na środowisko 

12.  
Zbigniew Kaszycki mistrzu373@wp.pl  

Gospodarka wodno-

ściekowa 

                                                                                     

ocena  oddziaływania na środowisko               

ocena techniczna                                                  

ocena horyzontalna 

13.  
Dorota Mazur dorota616@wp.pl  

Zasoby przyrodnicze/ 

bioróżnorodność 
ocena  oddziaływania na środowisko 

14.  
                                     

Mariusz Wiktor 

Owczarek  
owczarek.mw@gmail.com 

Gospodarka wodno-

ściekowa 
oceny finansowa i ekonomiczna 

15.  
Barbara Waśniowska bwasniowska@interia.pl 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

                                                                                                  

ocena  oddziaływania na środowisko                

ocena horyzontalna                                                  

ocena finansowa i ekonomiczna 

16.  
Barbara Waśniowska bwasniowska@interia.pl Dziedzictwo Kulturowe 

                                                                                      

ocena  oddziaływania na środowisko                             

ocena horyzontalna 

ocena finansowa i ekonomiczna 

17.  
                                      

Mariusz Wiktor 

Owczarek 
owczarek.mw@gmail.com Dziedzictwo Kulturowe ocena finansowa i ekonomiczna 

18.  
Zbigniew Kaszycki 

 

mistrzu373@wp.pl 

Zasoby przyrodnicze/ 

bioróżnorodność 

                                                                                      

ocena  oddziaływania na środowisko              

ocena techniczna 

 ocena horyzontalna 

19.  
                                        

Mariusz Wiktor 

Owczarek 

owczarek.mw@gmail.com Zasoby przyrodnicze/ 

bioróżnorodność 

                                                                                           

ocena finansowa i ekonomiczna 

20.  
                                    

Mariusz Wiktor 

Owczarek 

owczarek.mw@gmail.com Rewitalizacja  społeczno-

gospodarcza 

                                                                       

ocena finansowa i ekonomiczna 
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21.  
Barbara Waśniowska bwasniowska@interia.pl 

Rewitalizacja  społeczno-

gospodarcza 

                                                                                      

ocena  oddziaływania na środowisko                            

ocena horyzontalna 

ocena finansowa i ekonomiczna 

22.  
                                       

Mariusz Wiktor 

Owczarek 

owczarek.mw@gmail.com Infrastruktura 

przedszkolna 

                                                                         

ocena finansowa i ekonomiczna 

23.  

                                       

Violetta Gańska-

Maciejczyk 
w.ganska.maciejczyk@wp.pl 

Infrastruktura 

przedszkolna 
ocena techniczna 

24.  Mariusz Wiktor 

Owczarek 
ewa.interrel@gmail.com 

Infrastruktura 

szkolnictwa 

zawodowego 

                                                                          

ocena finansowa i ekonomiczna                

ocena techniczna           

 

 
     

   

 

 

 

   …………………………………………. 

       akceptuję i zatwierdzam 


