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 „Regulamin wyborów członków Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych (wyjątki) 

1. Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych – zwana dalej Radą, jest reprezentacją organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Gdańska i na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska, 
zwanych dalej organizacjami. 

2. Rada składa się z 15 przedstawicieli organizacji, wybranych w demokratycznych sposób, na 
plenarnym spotkaniu organizacji. 

3. Kadencja Rady trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady. 
15. Każda organizacja w przeprowadzanych głosowaniach otrzymuje dwie karty do glosowania 

zawierające 
1) listę kandydatów do Rady, 
2) listę kandydatów do komisji konkursowych 

16. W imieniu organizacji pozarządowej, w głosowaniu uczestniczy osoba upoważniona przez 
właściwy organ tej organizacji. (Wzór upoważnienia w załączniku nr 1). 

17. Podczas rejestracji uczestników, przedstawiciel organizacji pozostawia w dokumentach spotkania 
oryginał upoważnienia do brania udziału w głosowaniu, a w zamian otrzymuje dwie karty do 
głosowania.. 

24. Osoba kandydująca jest zobowiązana przedstawić oryginał upoważnienia organizacji, którą 
reprezentuje. Upoważnienie powinno być dostarczone w oryginale podczas plenarnego spotkania 
przed rozpoczęciem części spotkania, w której zaplanowano głosowanie (zgodnie z programem – 
godz. 12.30), w recepcji spotkania (Wzór upoważnienia w załączniku nr 2). 

38. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, poprzez postawienie znaku x w kratce umieszczonej obok 
nazwiska kandydata.  

39. Ilość wskazanych w ten sposób osób musi być równa lub mniejsza: 
1)przy wyborach do GROP - 15 osób, 

 

KANDYDACI DO GDAŃSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W KADENCJI 2016 – 2019, 

Lista kandydatów ułożona jest według kolejności zgłoszeń 

 

ANDRZEJ BANACH 

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ 

 

O kandydacie: 

Dyrektor Ośrodka Regionalnego w Gdańsku Zarządzanie ośrodkiem i wszystkimi obszarami 

działania FRDL: a) Prowadzenie forów samorządowych, b) szkolenia dla samorządów i organizacji 

pozarządowych, c) doradztwo i badania dla samorządów i organizacji pozarządowych, d) projekty 

wspierające samorządność, współpracę i aktywność obywatelską (Decydujmy razem; Dziś staż – 

jutro pracę masz; Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej 

szkoły; Zlecamy pożytecznie – wydajemy z pożytkiem; Mechanizmy współpracy). Badania - 

warunków życia i jakości usług publicznych, zasobów pomocy społecznej województwa 

pomorskiego, współpracy JST z NGO. Współpraca z JST, NGO, aktywistami społecznymi w Polsce 

oraz licznymi organizacjami za granicą. W ostatnich latach aktywny udział w pracach komisji 

konkursowych UM Gdańska z ramienia GROP 

Wcześniej: Denise Systems Sp. Z O.O, Tu Allianz Polska SA,-Przyjazne Pomorze, Credit Suisse 

Life & Pensions Tu Na Życie SA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie SA Philips Lighting 

Poland SA 

 

Kandyduję ponieważ: 

Jestem pasjonatem samorządności, oddolnej aktywności i nowoczesnych rozwiązań. Lubię 

kreatywne podejście do przedsięwzięć oraz łączenie wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin 

(uczelni, samorządów, ngo, biznesu, innowacji, sportu). Dowodem jest moje życie prywatne i 

zawodowe. Zawodowo pracowałem w różnych branżach, zarządzałem małymi i dużymi zespołami, 

tworzyłem strategie rozwoju firm i ngo, pozyskiwałem skutecznie fundusze UE, tworzyłem 

innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i CRM. Prywatnie startowałem w gdańskim 

triathlonie i biegu Westerplatte, skaczę ze spadochronem, wspinam się. W Radzie przyda się moje 

bogate doświadczenie z pogranicza różnych sektorów, kreatywność, pozytywne nastawienie oraz 

aktywność. Udział w komisjach konkursowych UM Gdańska dowodzi, że tak jest w praktyce. Cenna 

jest ścisła współpraca FRDL z samorządowcami z województwa pomorskiego oraz sieć 16 

ośrodków FRDL w całej Polsce. Będę promował współpracę międzysektorową (biznes, ngo, 

uczelnie, samorządy) i międzynarodową (ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy) oraz szukał 

rozwiązań wspierających mniejsze organizacje. 

 

TOMASZ JANIKOWSKI 

STOWARZYSZENIE GDAŃSKI KOMITET OBYWATELSKI 

 

O kandydacie: 

Pan Tomasz Janikowski posiada wykształcenie wyższe humanistyczne. Pan Tomasz Janikowski 

posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą na rzecz ubogich osób, pracuje w komisji do 

spraw społecznych w MOPR.  

 

Kandyduję, ponieważ: 

Od 25 lat pracuje w organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą drugiemu człowiekowi. 

 

SŁAWOMIR ŁABSZ 

STOWARZYSZENIE PACJENTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W GDAŃSKU 

 

O kandydacie: 

Urodzony w 1948 r w Łodzi, lekarz anestezjolog, specjalistyczna praktyka lekarska, prezes 

Stowarzyszenia Pacjentów Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku   
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Kandyduję, ponieważ 

Ochrona i promocja zdrowia 

 

JOANNA CWOJDZIŃSKA  

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ  

 

O kandydatce: 

rocznik 1964 z wykształcenia ekonomista. Od 24 lat związana jestem z Polskim Stowarzyszeniem 

na Rzecz Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną. Od 1995  roku działam w gdańskim Kole 

Stowarzyszenia  oraz jestem członkiem zarządu koła. Gdańskie Koło PSONI prowadzi 9 placówek 

tworząc system wsparcia osoby z niepełnosprawnością  przez całe życie: od urodzenia do 

naturalnej śmierci. Placówki te to Ośrodek   Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii  Zajęciowej, Środowiskowy 

Dom Samopomocy,  Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością 

ECEKON, Galerię wystawienniczą „Świętojańska”,   Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do 

Pracy, Niepubliczną Poradnię Wspomagania Rozwoju „Po drodze”, Zespół Mieszkań 

Wspomaganych, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych BIZON, Centrum 

wolontariatu krajowego i zagranicznego.  

Brałam udział w tworzeniu i koordynowałam  wiele projektów  z zakresu nowatorskich i 

innowacyjnych rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny.  

Szczególną  uwagę przywiązuje do  inicjowania i realizowania kompleksowych programów 

wspierających osoby najbardziej niesamodzielne.   Od wielu lat jestem członkiem licznych gremiów 

konsultacyjnych  i doradczych.  Uczestniczyłam  w pracach zespołów opracowujących m.in. 

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Gdański Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego, Gdański Model Mieszkań Społecznych. 

Mama  trójki  dorosłych dzieci, w tym dorosłego syna z niepełnosprawnością sprzężoną.  

 

Kandyduję, ponieważ 

Osobiste oraz zawodowe  doświadczenia  pozwalają  mi zapewnić Państwa, że uczynię wszystko 

aby potrzeby niepełnosprawnych  mieszkańców naszego miasta, którzy potrzebują wsparcia były 

przedmiotem największej troski samorządu lokalnego oraz organizacji  pozarządowych. Wiem, w 

jaki sposób współpracować z różnymi podmiotami aby tworzyć rozwiązania systemowe i mam 

głębokie przekonanie, że jeszcze wiele  mogę od siebie dać.  

RENATA TKACZYK 

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY 

 

O kandydatce 

Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie  (kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi), 

uzupełnione w 2010 roku studiami podyplomowymi  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu Białostockiego na kierunku nauczyciel zawodu oraz studiami podyplomowymi 

organizowanymi przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku na kierunku headhunter.  

W latach 1998 – 2006 pracowałam w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Gdyni początkowo na stanowisku specjalisty ds. administracji, a następnie na 

stanowisku kierownika Biura Obsługi Placówek. W Stowarzyszeniu pełniłam również funkcje w 

Zarządzie: od 1999 roku jako skarbnik, a w latach 2003 do 2006  jako wiceprzewodnicząca 

Zarządu. Od 2006 r. jestem zatrudniona w niepublicznej agencji zatrudnienia „Biuro Pracy” Regionu 

Gdańskiego NSZZ Solidarność. Specjalizuję się w poradnictwie zawodowym, personalnym i 

coachingu. Od 2010 roku jestem dyrektorem i członkiem Zarządu Pomorskiej Fundacji Edukacji i 

Pracy. Posiadam dwuletnie w doświadczenie w pracy w komisjach konkursowych, jestem członkiem 

GROP na obecną kadencję, byłam społecznym sędzią (ławnikiem) w Rejonowym Sądzie Pracy w 

Gdyni. Od 2000 roku ponownie jestem członkiem NSZZ "Solidarność" oraz członkiem Gdańskiej 

Rady Organizacji Pozarządowych na obecną kadencję. 

 

Kandyduję, ponieważ 

Karierę zawodową podporządkowałam idei niesienia pomocy  ludziom znajdującym się trudnej 

sytuacji zawodowej.  Specjalizuję się w pracy nad redukcją negatywnych skutków utraty pracy oraz 

w motywowaniu osób bezrobotnych do podejmowania działań w celu powrotu na rynek pracy. 

Udzielam wsparcia osobom pragnącym odbudować swoją karierę. Moje doświadczenie zawodowe i 

wrażliwość powodują, że każdy człowiek traktowany jest przeze mnie z uwagą i szacunkiem. 

Wieloletnie doświadczenie w ww. dziedzinach to zasób, który mogę wnieść do prac Gdańskiej Rady 

Organizacji Pozarządowych. 

 

WINCENTY  ŚWIĘCICKI  

AGENCJA PUBLIC RLATIONS FRYZ 

 

O kandydacie 

projekty wizyjne i design ,   wykształcenie PWSSP 

 

Kandyduję, ponieważ: 

Poprawianie wizyjności otoczenia 
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ALINA KASZKIEL -SUSKA 

FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY "FOSA" 

 

O kandydatce 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu organizacji pomocy 

społecznej, mediator rodzinny, terapeuta środowiskowy. 

Zawodowo od 30 lat związana z pomocą społeczną, głównie ze środowiskiem osób z zaburzeniami 

psychicznymi i rodzinami wieloproblemowymi. Od 10 lat prowadzi Fundację FOSA,  jest jej 

założycielem, prezesem zarządu i głównym inicjatorem podejmowanych działań. Zbudowała siec 

wsparcia środowiskowego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, poczynając od 

specjalistycznych usług poprzez kluby samopomocy, ŚDS, mieszkania wspomagane aż po 

zatrudnienie wspierane. Natomiast na rzecz rodzin wieloproblemowych zorganizowała wsparcie w 

Poradniach Rodzinnych FOSY. W wyniku podejmowanych działań  z zakresu aktywizacji 

zawodowej Fundacja Fosa w b.r. otrzymała I miejsce w Pomorskim Konkursie Lodołamaczy. 

Aktywność zawodowa kandydatki to praca zarządcza, organizacyjna w Fundacji ale także 

bezpośrednie wsparcie osób potrzebujących w formie konsultacji indywidualnych, rodzinnych, 

mediacji czy asysty. Kandydatka jest inicjatorką lub udziałowcem różnych koalicji i partnerstw np. 

branżowych – Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego, lokalnych – Strzyża Center,  

Do aktywności zawodowej kandydatki należy zaliczyć wieloletnie pełnienie kierowniczych stanowisk 

w jednostkach samorządowych, 14 letni udział w Radzie Nadzorczej Patronackiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, udział w  Gdańskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, GROP  czy 

pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. 

 

Kandyduję ponieważ: 

Ścisła współpraca z licznymi organizacjami pozarządowymi z terenu Gdańsk, znajomość ich 

problemów, wspólne kierunki i obszary pracy sprawiają, że moje członkostwo w GROP daje nowe 

możliwości docierania do różnych informacji przydatnych współpracującym organizacjom, ale też 

możliwość reprezentowania ich interesów.  

 

ZOFIA LISIECKA 

FUNDACJA EDUKACYJNA ODITK  

 

O kandydatce 

Od 13 lat działam na rzecz zmiany w polskiej edukacji, ukierunkowanej na świadome rozwijanie w 

szkołach kompetencji i postaw potrzebnych, by utworzyć włączające, partycypacyjne 

społeczeństwo. Szczególnie bliska jest mi tematyka praw i jakości życia  osób z 

niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą. Od maja 2014 roku jestem prezeską  Fundacji 

Edukacyjnej ODiTK, a od września 2016 roku jestem też członkinią  Gdańskiej Rady ds. Równego 

Traktowania. Działam też w Stowarzyszeniu Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby 

Rzadkie w którym pełnię funkcję  koordynatorki ds. Atypowego Zespołu Hemolityczno- 

Mocznicowego i Nocnej Napadowej Hemoglobinurii. Współpracuję również ze Stowarzyszeniem 

Pomocy Dzieciom z Chorobami Nerek im. prof. dr Marty Uszyckiej- Karcz i The Foundation for 

Children With Atypical HUS (USA). Byłam inicjatorką powstania i współautorką innowacyjnych 

programów: -Programu Doskonalenia Nauczycieli Smok- pierwszego w Polsce programu służącego 

pracy z własna postawą nauczycieli i nauczycielek wobec niepełnosprawności i choroby przewlekłej; 

-Programu „Szkoła dla Wszystkich”- modelu pracy z cała społecznością szkolna na rzecz 

budowania relacji sprzyjających różnorodności, partycypacji i włączaniu, opartego o sprawiedliwość 

Naprawczą, Metodę Doceniającą i Porozumienie bez Przemocy. Byłam członkinią grup 

projektujących i opiniujących innowacje w zakresie edukacji (wdrażania nowych modeli 

funkcjonowania szkół, wspierania uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych). 

Wykładam socjologię medycyny na GUM .pracuję jako trenerka kompetencji społecznych.  

 

Kandyduję ponieważ: 

Chciałabym zaangażować się w prace GROP ponieważ wierzę, że warto i należy: 

 - nieustająco działać na rzecz budowania współpracy między organizacjami pozarządowymi, byśmy 

mieli większą skuteczność w naszych działaniach i podnosili ich jakość stale ucząc się od siebie 

nawzajem; 

 - budować standardy dialogu między różnymi grupami, opartego na szacunku, docenianiu 

różnorodności i wspólnych dla Gdańszczanek i Gdańszczan wartościach. 

 Jestem przekonana, że GROP może przyczynić się do realizacji takich działań. 

 

ALEKSANDRA PASTUSZKA 

STOWARZYSZENIE LEPSZY GDAŃSK 

 

O kandydatce: 

Z wykształcenia politolożka, działaczka w Stowarzyszeniu Lepszy Gdańsk, bezpartyjna. Działam w stowarzyszeniu Lepszy Gdańsk.  

 

Kandyduję ponieważ:  

Jestem Gdańszczanką, kocham moje miasto i chciałabym w jakimś stopniu przyczynić się do 

poprawy funkcjonowania życia jego mieszkańców. 

 

 

 



KANDYDACI DO GDAŃSKIEJ RADY ORGNIZACJI POZARZĄDOWYCH 4 

 

BEATA MATYJASZCZYK  

ZHP CHORĄGIEW GDAŃSKA 

 

O kandydatce 

Jestem prawnikiem, specjalizuję się w sprawach z zakresu funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, samorządu terytorialnego i ich wzajemnej współpracy. 

Moje życie zawodowe i społeczne związane jest z trzecim sektorem.  

Od 26 lat jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Przez 13 lat pełniłam funkcję 

Komendanta ZHP Hufca Gdańsk –Śródmieście, w tym czasie przeszłam drogę od małej liczącej 

250 osób organizacji do ponad 1000 osobowej, więc wiem jak to jest gdy organizacja nie ma ludzi 

do pracy, brak jej środków, ale też jak trudno pogodzić interesy wszystkich w dużej grupie. Była to 

świetna szkoła życia, jak dbać bezstronnie o wszystkich i jak wiele można zrobić razem, nie pomijać 

partykularnych interesów poszczególnych grup. 

Przez 2 lata pracowałam jako starszy radca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,  

Przez 4 lata byłam Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

Uczestniczyłam w pracach nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku w grupie roboczej,  

Jestem członkiem Komitetu Monitorująco Sterującego FIO, podczas jego prac dba, aby ngo z 

dużych miast też miały szansę. 

Współtworzyłam uchwały Rady Miasta Gdańska o konsultacjach społecznych 

Gdy zaczynałam poprzednią kadencję pracy w GROP chciałam, aby w Gdańsku wprowadzone 

zostały nowe instrumenty współpracy: 

* Zespoły Dialogu Obywatelskiego * nowe zasady konsultacji z organizacjami *inicjatywa lokalna 

I to się udał  

 

Kandyduję, ponieważ  

Gdy zaczynałam pracę w GROP, bardzo często się zdarzało, że prawnik z Urzędu stwierdzał, że tak 

się nie da, to jest niezgodne z prawem. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają mi dzisiaj 

rzetelnie ocenić czy tak jest faktycznie, znaleźć podstawę prawną,, że można inaczej, korzystniej 

dla organizacji pozarządowych Chciałbym tą wiedzę móc nadal wykorzystywać na rzecz gdańskich 

organizacji. 

Mimo  znaczącej zmiany  na lepsze, jak zaszła w naszym Gdańsku we współpracy z organizacjami, 

nadal jest wiele kwestii, które można by poprawić. Jedną z nich jest zwiększenie udziału samych 

organizacji w kreowaniu współpracy. Chciałabym, aby celem GROP w kolejnej kadencji było 

zwiększenie aktywności organizacji w konsultacjach, aby organizacje uwierzyły, że ich zdanie 

wypowiedziane w odpowiednim momencie się liczy. 

Mam świadomość, że rzetelna praca w GROP wymaga wiele czasu poświęconego na spotkania, 

analizę programów, uchwał, zarządzeń i jestem gotowa ten czas poświęcić. 

 

ZBIGNIEW DROZDEK  

POMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W GDAŃSK  

 

O kandydacie:  

Urodziłem się 24.08.1947 r. w Uhninie w powiecie parczewskim w województwie lubelskim. W 1967 

roku  ukończyłem Technikum Budowlane w Lublinie. W 1971 ukończyłem Wyższą Oficerską Szkołę 

Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Zawodową Służbę Wojskową na stanowiskach 

dowódczych i sztabowych pełniłem w garnizonach Giżycko, Orzysz, Warszawa i Kętrzyn. Do 

rezerwy zostałem przeniesiony ze stanowiska starszego wykładowcy w Centrum Szkolenia Wojsk 

Ochrony Pogranicza w Kętrzynie w 1991 roku. Od 1996 roku jestem członkiem Związku Żołnierzy 

Wojska Polskiego. Pełniłem funkcję prezesa koła, członka Zarządu Głównego, wiceprezesa zarządu 

Związku województwa suwalskiego. Obecnie pełnię funkcję skarbnika Pomorskiego Zarządu 

Wojewódzkiego ZŻWP w Gdańsku i sekretarza koła "Niebieskie Berety". W latach 1998 - 2002 

byłem radnym Rady Miasta i członkiem Zarządu Miasta Giżycko. Od 2007 roku jestem 

mieszkańcem Gdańska i od tego czasu działam w miejscowych organizacjach związkowych  

 

Kandyduję, ponieważ: 

Włączenie istniejących w Gdańsku ogniw Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w tworzenie struktur 

społeczeństwa obywatelskiego miasta Gdańsk 

 

KRYSTYNA DZIÓBEK  

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH ,OKRĘG POMORSKI  

 

O kandydatce 

Mam 59 lat. Od 1980 roku mieszkam w Gdańsku. Pracę rozpoczęłam w 1976 w Spółdzielni 

Inwalidów "Kaszub" w Kościerzynie. Od 1881 podjęłam pracę w Spółdzielni Niewidomych "Sinol" w 

Gdańsku Oliwie. Od 1996 roku i nadal pracuję w Okręgu Pomorskim   Polskiego Związku 

Niewidomych w Gdańsku. Początkowo pracowałam na stanowisku pracownika ds. samorządowo - 

rehabilitacyjnych. W tym czasie miałam bardzo duży kontakt z osobami niewidomymi i 

słabowidzącymi. Sama również należę do Polskiego Związku Niewidomych, posiadam znaczny 

stopień niepełnosprawności z tytułu wzroku. W tym czasie ukończyłam dwuletnią Policealną Szkołę 

Pracowników Służb Społecznych, gdzie z wynikiem bardzo dobrym obroniłam tytuł Dyplomowanego 

Pracownika Socjalnego o specjalności "Rehabilitacja i niepełnosprawność” 

Ukończyłam wiele różnych szkoleń, min. jestem instruktorem samoobsługi i czynności dnia osób 

niewidomych i słabowidzących, asystentem osoby starszej. 

Od czerwca 2007 roku pełnię funkcję dyrektora Okręgu Pomorskiego PZN. Jestem także członkiem 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.  W związku z tym mam wiele 
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okazji do spotkań z innymi organizacjami i przedstawicielami różnych urzędów. Mam bardzo duże 

doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.  Mam dwójkę  dorosłych i samodzielnych 

dzieci, więc wolny czas w zdecydowanej większości poświęcam na działalność w Polskim Związku 

Niewidomych. 

 

Kandyduję ponieważ: 

Jeżeli to możliwe, to chciałabym być członkiem Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Mam 

bardzo duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi z tytułu utraty wzroku. Mam 

nadzieję, że z doświadczeniem moim podzielę się z innymi organizacjami i stowarzyszeniami. 

Jestem osobą słabowidzącą, więc doskonale znam problemy osób niepełnosprawnych. Mieszkam w 

Gdańsku i wiem  jakie bariery architektoniczne spotykają osoby na wózkach, niewidomi lub 

słabowidzący. Pracując w GROP chciałabym mieć większy wpływ na to co urzędnicy "robią" z myślą 

o osobach niepełnosprawnych. Myślę tutaj o różnego rodzaju konsultacjach z przedstawicielami  

organizacji np. na temat barier architektonicznych. Od prawie 40 lat pracuję z osobami 

niepełnosprawnymi i chciałabym to wykorzystać, przekazując swoje spostrzeżenia i doświadczenia 

innym. Dziesięć lat jestem na kierowniczym stanowisku  w Polskim Związku Niewidomych w 

związku z tym orientuję się w przepisach i ustawach. Bardzo szybko nawiązuję porozumienie z 

osobami niepełnosprawnymi. Jestem osobą życzliwą i pogodną . Mam nadzieję ,że doświadczenie 

moje przyda się w pracach w GROP 

  

JAKUB SZLACHETKO  

INSTYTUT METROPOLITALNY 

 

O kandydacie: 

Doktor nauk prawnych, administratywista. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji dotyczących organizacji 

pozarządowych i partycypacji społecznej, w tym książki pt.: "Partycypacja społeczna w lokalnej 

polityce przestrzennej". Wolontariusz i współpracownik wielu trójmiejskich NGOsów. Obecnie 

Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego (fundacja).  

 

Kandyduję ponieważ 

Chcę wspierać rozwój sektora pozarządowego. Służę wiedzą prawniczą oraz doświadczeniem 

pozarządowym. 

 

JAKUB PUSZKARSKI 

FUNDACJA TENEO 

 

O kandydacie 

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

Podczas ich trwania aktywnie uczestniczyłem w życiu Uczelni, udzielając się w organizacjach 

studenckich. W szczególności doceniam umiejętności i doświadczenie zdobyte dzięki 

Europejskiemu Stowarzyszeniu Studentów Prawa – ELSA Gdańsk.  

Miałem przyjemność pełnić funkcję Wiceprezesa ds. Seminariów i Konferencji ELSA Gdańsk a 

następnie przez dwie kadencje funkcję Prezesa grupy lokalnej ELSA Gdańsk – największego 

apolitycznego stowarzyszenia studentów prawa w Europie, dzięki czemu mogłem czynnie 

angażować się w rozwój i funkcjonowanie Stowarzyszenia, a także reprezentować Gdański ośrodek 

naukowy na arenie międzynarodowej.  

Obecnie jestem pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

oraz Prezesem Zarządu Fundacji Teneo. Jestem Członkiem krajowej Sekcji Prawnej powołanej ds. 

współpracy z Komitetem Prawnym (LEG) Międzynarodowej Organizacji Morskiej przy Polskim 

Rejestrze Statków. Aplikant III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. 

Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego. Autor publikacji 

naukowych.  

 

Kandyduję ponieważ 

Swoją ewentualną pracę w ramach Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych potraktuję, jako 

kolejne wyzwanie i kolejny etap w moim życiu. Z chęcią podzielę się swoim doświadczeniem, 

wiedzą i zaangażowaniem pracując dla wspólnego dobra. Jestem osobą pełną pomysłów i wierzę, 

że moja kandydatura wniesie wiele dobrego w prace GROP. Zarządzałem, współtworzyłem lub 

organizowałem pracę organizacji pozarządowych na różnych szczeblach.  

 

AGNIESZKA BUCZYŃSKA 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU 

 

O kandydatce 

Absolwentka socjologii i politologii, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.  

Od 10 lat związana jestem z organizacjami pozarządowymi za pośrednictwem swojej pracy 

zawodowej i poprzez rozwój naukowy. Jestem autorką i realizatorką projektów na rzecz rozwoju 

wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku tj. aktywizacja społeczności lokalnych, 

rozwój wolontariatu, diagnozowanie potrzeb i poziomu wolontariatu w Trójmieście, aktywizacja osób 

bezrobotnych, aktywność społeczna osób starszych.  

Aktualnie moim punktem zainteresowań i obszarem najszerszych działań jest praca nad 

aktywnością społeczną seniorów oraz wolontariat pracowniczy. W tym zakresie prowadzę nie tylko 

badania społeczne, ale także wdrażam różnorodne działania i inicjatywy. 2012-2016 członek 
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GROP, Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek Gdańskiej Rady ds. Seniorów, 

członek Rady Programowej Socjologii IFSiD Uniwersytetu Gdańskiego. 

Brałam udział w spotkaniach i warsztatach poświęconych budowaniu Strategii Miasta Gdańska, 

uczestniczę w pracach zespołów roboczych i ciał doradczych, których zadaniem jest 

wypracowywanie działań miasta Gdańska na rzecz rozwoju wolontariatu  

 

Kandyduję, ponieważ 

Kandyduję jako członek GROP po raz kolejny. Czuję się bardzo związana z Gdańskiem i 

społecznością gdańskich organizacji pozarządowych. W tej kadencji chciałabym położyć większy 

nacisk na wzajemną współpracę w tworzeniu rozwiązań problemów, z którymi mierzymy się na co 

dzień. W ubiegłej kadencji aktywnie uczestniczyłam w inicjatywach podejmowanych przez GROP, 

stworzyłam ankietę ewaluacyjną współpracy miasta Gdańska z ngo, byłam organizatorką spotkań 

branżowych w tematyce seniorów i wolontariatu, plenarnych spotkań z organizacjami. Miałam także 

przyjemność z ramienia GROP zasiadać w Gdańskiej Radzie Pożytku Publicznego. 

Moim celem jest polepszanie pracy samej Rady poprzez wdrażanie nowych pomysłów, 

podejmowanie nowych inicjatyw. Posiadam bardzo dużo energii i chęci do poprawy sytuacji 

gdańskich ngo. Moje różnorodne doświadczenie zarówno w koordynacji projektów, ale także 

bezpośrednio przy ich wdrażaniu, praca z ludźmi przemawiają za moją umiejętnością dialogu i 

rozmowy.  

Jestem osobą kreatywną i stawiam na innowacyjne pomysły, co daje efekty m.in. 

w rozwoju własnej organizacji pozarządowej. Wielokrotnie zapraszana jestem na  

różnorodne seminaria, spotkania i konferencje jako ekspert w dziedzinie aktywności  obywatelskiej, 

podsiadam dużą wiedzę na temat realiów organizacji pozarządowych. 

 

CECYLIA BUCIKIEWICZ 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "PRZYMIERZE" 

 

O kandydatce 

Mam 61 lat, trzech dorosłych synów, wnuka Mikołajka i wnuczkę Łucję. Od kiedy pamiętam zawsze 

zajmowałam się pracą społeczną. W czasach szkolnych i studenckich spełniałam się jako 

przewodnicząca lub starosta roku, jako rodzic byłam  przez 10 lat  przewodniczącą Rady Rodziców 

w ZKPiG  nr 6 na Oruni Górnej.  

Kiedy przed 27 laty zamieszkałam na Orunia Górna nie było tu żadnego ośrodka kultury, a życie 

skupiało się wokół kościoła i szkoły. Na szczęście znalazło się grono  ludzi, którzy podobnie 

odczuwali potrzebę bycia razem oraz wspólnego działania na rzecz innych. Z mieszkańcami 

potrafiliśmy zorganizować bale sylwestrowe, za które mogliśmy wyposażyć salę komputerową oraz 

zakupić nowoczesny  sprzęt nagłaśniający  dla szkoły.  

Zważywszy na fakt, że w latach młodości trenowałam wyczynowo moje zainteresowania 

zdecydowanie skierowane były na sport. I tak powstało w 2000 r Katolickie Stowarzyszenie 

Sportowe „Przymierze" , którego prezesem jestem do dnia dzisiejszego. Stowarzyszenie wpisuje się 

w życie mieszkańców kreując i rozwijając zainteresowania sportowe dzieci i młodzieży  poprzez 

organizację zawodów sportowych, ferii na sportowo, kolonii letnich, turniejów piłkarskich, zajęć 

kulturalno- oświatowych.  

W roku 2008 otrzymałam tytuł „Cichego bohatera” w akcji organizowanej przez gazetę „Echo 

Miasta”. Doświadczenia z działalności społecznej przełam na pracę w kolejnych trzech kadencjach 

uczestnictwa w Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz GROP.   

 

Kandyduję, ponieważ 

Pracując przez kolejne trzy  kadencje w GROP mam świadomość czego dokonaliśmy i co jeszcze 

można, czy inaczej co trzeba zmienić. W mijającej kadencji uczestniczyłam w pracach nad 

programem współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi i chciałabym kontynuować 

te prace. Jednak uważam, że jedną z ważniejszych rzeczy jest integracja środowiska skupiającego 

organizacje pozarządowe oraz budowanie silniejszej pozycji organizacji pozarządowych w relacjach 

z samorządem.  

Moje doświadczenie, talent organizacyjny, poświęcenie  oraz konsekwencja w działaniu, które 

zdobyłam podczas pracy na rzecz mojej macierzystej organizacji  będą gwarantem w podejmowaniu 

trudnych i nowych decyzji, pozwalających na poprawę pracy Rady i jej nowych osiągnięć 

 

ARKADIUSZ SKIBA 

FUNDACJA AUTO SPORT 

 

O kandydacie: 

Wykształcenie wyższe, 48 lat. Posiadam własną działalność gospodarczą która zajmuje się 

projektowaniem głównie w branży sanitarnej oraz biuro rachunkowe. Motoryzacja od dawna była 

moją pasją. W poprzednich latach amatorsko jeździłem samochodami terenowymi. Następnie 

poprzez syna poznałem sport kartingowy. Doświadczenia z klubu jak i z zawodów spowodowały, że 

postanowiłem założyć Fundację zajmującą się sportem motoryzacyjnym. Żeby zacząć od początku 

Fundacja postanowiła rozwijać na Pomorzu sport kartingowy. Sport ten na Pomorzu nie jest tak 

znany jak na południu Polski. Sport ten jest ważny w rozwoju kariery kierowców wyścigowych i 

dlatego powinien być bardziej rozpowszechniony. Ponadto stanowi dobrą odskocznię dla młodzieży. 

Dlatego Fundacja równolegle rozwija akcję Przez zabawę do bezpieczeństwa. Żeby młodzież gdy 

wyrośnie była bardziej odpowiedzialnymi kierowcami w ruchu drogowym. Obecnie oprócz 

działalności gospodarczej jestem prezesem Fundacji Auto Sport. 

 

Kandyduję, ponieważ:  
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Tak jak pisałem w życiorysie motoryzacja i sport ten od dawna mnie fascynował. Obecnie 

przełożyłem to na działalność w Fundacji. Fundacja w tym roku zorganizowała pierwszy festyn, 

który został objęty patronatem Prezydenta Gdańska. Na przyszły rok są już plany na dwa festyny i 

organizację zawodów kartingowych - pierwszych na Pomorzu ! Fundacja jest również członkiem 

PZM i razem z nimi Fundacja przygotowuje się do zawodów w 2017 roku. Ponadto fundacja 

współpracuje bardzo ściśle ze Szkolnym Klubem Kartingowym Gepard 

Ponadto rozwijamy akcję Przez zabawę do bezpieczeństwa. Akcja również ma poparcie PZM. Ma 

zapewnić poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również zapełnić wolny czas młodzieży.  

Na to składają się tysiące rozmów, które pozwoliły, że Fundacja jest stopniowo rozpoznawana w 

świecie motoryzacyjnym. 

Uważam, że mimo tak krótkiego doświadczenia będę odpowiednim kandydatem do GROP.  

 

PIOTR OSIECIMSKI 

STOWARZYSZENIE KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYŻY  

 

O kandydacie: 

70 lat, aktywny emeryt od lat związany z Gdańskiem. Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża, 

Ławnik Sądu Okręgowego, członek zarządu Klubu Przyjaciół Strzyży, przewodnik PTTK. Prezes 

zarządu Regionalnego Oddziału Przewodników PTTK w Gdańsku. Współorganizator wielu 

przedsięwzięć m.in. festynów, konkursów, prelekcji i koncertów. 

Kandyduję, ponieważ 

Kandyduję do GROP, ponieważ chciałbym mieć wpływ ma politykę Władz Miasta w stosunku 

organizacji pozarządowych i reprezentować ich interesy oraz inicjować potrzebne zmiany w tym 

zakresie. Sądzę, że moje doświadczenie w działalności społecznej w organizacjach pozarządowych 

i Radzie Dzielnicy Strzyża oraz dyspozycyjność posłuży tworzeniu prawa lokalnego przyjaznego dla 

organizacji pozarządowych. Chciałabym mieć wpływ na budowanie silnej pozycji organizacji 

pozarządowych, jako poważnego partnera w relacji z samorządem oraz promowanie zasad 

społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego. 

 

KRYSTYNA  EJSMONT  

STOWARZYSZENIE BISKUPIA GÓRKA  

 

O kandydatce 

Urodziłam się w1958 r. w Gdańsku. Ukończyłam Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na UG, 

zajmowałam się też ceramiką artystyczno-użytkową Moja działalność społeczna: 

 - od 2010 r. działam w Stowarzyszeniu WAGA, członkini Zarządu. 

 - od listopada 2016 r. - prezeska Stowarzyszenia Biskupia Górka, jego współzałożycielka,- w l. 

2011-2015 członkini Stowarzyszenia Nasz Gdańsk- od 2013 r. współzałożycielka i członkini 

nieformalnej grupy „BG Film”  

- współzałożycielka i redaktorka naczelna portalu www.biskupiagorka.pl, administratorka jego 

fanpage’a na Facebooku 

 - założyłam Klub „Senioryci”, prowadziłam go w l. 2013-2015, za co m.in. otrzymałam tytuł: „Osoba 

przyjazna seniorom” w gdańskim konkursie ”Aktywni seniorzy 2015” - pracowałam przy tworzeniu 

Partnerstwa dla Biskupiej Górki w 2011 r. 

 - zainicjowałam powstanie Domu Sąsiedzkiego na Biskupiej Górce i prowadzę go od 2015 r. - 

koordynowałam wiele projektów realizowanych przez Stowarzyszenie WAGA w tym m.in. wystawy 

artystyczne i historyczne, dni sąsiadów, uroczystości urodzin Brunona Zwarry, pierwszą edycję 

„Lokalnych Przewodników i Przewodniczek na Biskupiej Górce” (projekt IKM) i „Zrozumieć 

Sierpień”(projekt ECS). Współkoordynowałam projekt „Bilet do równości”.  

- byłam Radną Dzielnicy Śródmieście w kadencji 2011-2014. Pracowałam przy pierwszym Budżecie 

Obywatelskim RD Śródmieście.  

- od kilku lat tworzę archiwum społeczne Biskupiej Górki. 

 

Kandyduję ponieważ:  

Od siedmiu lat pracuję w organizacjach pozarządowych, zrealizowałam wiele projektów także we 

współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk. Mam więc dość dużo doświadczeń związanych z tą pracą i 

chciałabym wykorzystać moją obecność w Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych także do 

ulepszenia zasad i metod współpracy gdańskich NGO z UMG. Poprawy wg mnie wymaga też 

system komunikacji i współpracy między samymi organizacjami pozarządowymi oraz między nimi a 

GROP-em.  

 

EDMUND PIOTR MURAWSKI 

GDAŃSKIE FORUM GOSPODARCZE 

 

O kandydacie: 

Jest członkiem założycielem stowarzyszenia . Pełnił funkcje wiceprezesa a następnie sekretarza 

zarządu - obecnie. Działa także w innych stowarzyszaniach jak Liga Ochrony Przyrody gdzie pełni 

funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji Kontrolno Rewizyjnej .  

 

Kandyduję ponieważ: 

Jest aktywnym działaczem od ponad 50 lat. Jestem urodzonym działaczem i bez pracy społecznej 

czuję się wyjątkowo źle. Pracę społeczna traktuję poważnie i wywiązuje się z niej starannie. 
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ANDRZEJ STELMASIEWICZ  

FUNDACJA WSPÓLNOTA GDAŃSKA  

 

O kandydacie: 

Przedsiębiorca, animator i mecenas kultury. Studiował na UG i na UMCS w Lublinie - Dyplom z 

fizjologii mózgu. W latach 1978-1982 asystent w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Wydziału BiNoZ UG. 

Potem imał się różnych zajęć w Polsce i za granicą. W 1991 założył firmę ASTE, którą prowadzi do 

tej pory.  

Ufundował w 2007 i prowadzi Fundację Wspólnota Gdańska wspierającą rozwój społeczności 

lokalnych przez kulturę, sztukę i edukację. Fundacja prowadzi Centrum Sztuki WL4, Galerię Sztuki 

Warzywniak, Galerię Jednego Dzieła, plenerowe galerie rzeźby w Gdańsku i w Gdyni. Była 

organizatorką m.in. Festiwalu Gdańskich Lwów i Festiwali Rzeźby z Piasku. Od wielu lat organizuje 

Międzynarodowy Festiwal Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI, Międzynarodowy Plener 

Rzeźby z Drewna, Oliwską Akademię Sztuki, cykl plenerowy VIVA OLIVA, Akademię Gdańskich 

Lwiątek - projekt dla ok. 7000 dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz Gdańską Akademię 

Przedszkolaków. Wspólnota Gdańska promuje sztukę gdańską za granicą.  

Członek GROP od 2008, Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego od 2011, Rady Kultury 

Gdańska od 2013, Stowarzyszenia SUM od 2006, Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i 

Rozwoju Transportu Szynowego od 2005, Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1999. 

W 2007 uhonorowany tytułem Mecenasa Kultury Gdańska i medalem „550 lat ukoronowania herbu 

Gdańska”. W 2012 otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2015 otrzymał Nagrodę im. 

Lecha Bądkowskiego w kat. „Darczyńca Roku” a w 2016 Nagrodę Marszałka Woj. Pomorskiego w 

kat. „Osobowość Roku” z okazji Dnia Turystyki. 

 

Kandyduję, ponieważ: 

Ponieważ widzę wielką potrzebę integracji gdańskich organizacji pozarządowych i budowy ich 

mocnej reprezentacji wobec władz Gdańska. 

 

BARTŁOMIEJ SKRZYPEK 

TOWARZYSTWO EDUKACYJNE WIEDZA POWSZECHNA 

 

O kandydacie:  

Od 21 lat działa społecznie. Obecnie działa w Towarzystwie Edukacyjnym "Wiedza Powszechna", 

gdzie jest Dyrektorem ds. obywatelskich. Prowadzi projekty pro-obywatelskie i pro-demokratyczne 

skierowane do ludzi młodych. Działał także w kilku organizacjach pozarządowych m.in.: w 

Stowarzyszeniu "Przyjazne Pomorze", Stowarzyszeniu "Stara Oliwa". Z ramienia Towarzystwa 

Edukacyjnego "Wiedza Powszechna" był współorganizatorem Pikniku Wolności organizowanego 

przez KOD Pomorze, Gazetę Wyborczą i TEWP.  Pracuje też zawodowo.  

 

Kandyduję ponieważ: 

Dążę do wzmocnienia organizacji pozarządowych między innymi poprzez nawiązywanie współpracy 

między nimi. Chciałbym działać na rzecz ułatwień formalno - prawnych dla organizacji i osób 

działających na ich rzecz oraz promować pro-obywatelskie wartości w szczególności wśród młodych 

ludzi. Zależy mi na kreowaniu pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i miasta 

Gdańska. 

 

MATEUSZ  HOPPE 

FORUM ROZWOJU AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ  

 

O kandydacie: 

Od ponad 20 lat zajmuję się pracą społeczną, od 2006 roku ściśle współpracuję z organizacjami 

pozarządowymi na różnych polach: czy to zawodowych, związanych z sektorem nowych technologii 

czy też wolontariackich. Obecnie jestem wiceprezesem Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej oraz 

prezesem Stowarzyszenia Gospel Trójmiasto. Jestem członkiem GROP kadencji 2014-2016, z 

ramienia której dodatkowo uczestniczę w pracach Rady Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu 

Obywatelskiego.  Chciałbym w swoich działaniach w dalszym ciągu zadbać szczególnie o 

przestrzeń publiczną w Gdańsku.  

 

Kandyduję, ponieważ: 

Z ramienia GROP w ostatniej kadencji miałem zaszczyt zasiadać w Radzie Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska i jako, że prace nad Studium 

jeszcze trwają, chciałbym kontynuować działania na tym polu. Ideą, która mi przy tym przyświeca 

jest przede wszystkim zrównoważony rozwój miasta, przyjaznego dla wszystkich jego 

mieszkańców-użytkowników. Drugim priorytetem jest dla mnie pomoc w dalszym rozwijaniu oraz 

udoskonalaniu Budżetu Obywatelskiego. Trzecim głównym, jednak równie ważnym celem jest zaś 

wzmacnianie integracji organizacji pozarządowych, w szczególności działających na tych samych 

polach, aby dzięki lepszemu przepływowi informacji oraz koordynacji działań uzyskać efekt synergii i 

lepsze efekty. 
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MICHAŁ CHABEL 

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA  KOŁO GDAŃSKIE  

 

O kandydacie  

Urodziłem się w 1981 r. w Gdańsku, Ukończyłem studia  w  Bałtyckiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej w Koszalinie na kierunku Zarządzanie i Administracja  specjalność Administracja 

Publiczna. W 2003 roku moja droga zawodowa z organizacjami pozarządowymi rozpoczęła się w 

Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie i trwa do dziś. Swoja karierę zawodową 

w Towarzystwie przechodziłem przez kilka szczebli od opiekuna po obecnie kierownika schroniska 

dla osób bezdomnych.  Uczestniczyłem w wielu projektach aktywizujących dla osób potrzebujących 

m. in. jako lider grupy w ramach projektu  „12 odważnych ludzi”, realizuję koordynację Domu 

Wspólnotowego dla osób bezdomnych i punktów  charytatywnych, ale także prowadziłem 

koordynacje projektów samorządowych, wojewódzkich oraz ministerialnych.  

 

Od 2007 roku pełnię funkcję Prezesa Stowarzyszenia Bank Żywności w Trójmieście , które 

pozwala w znaczący sposób wspierać osoby potrzebujące w żywność na terenie Gdańska.  

Realizuję Program Pomocy dla Najuboższych FEAD. Działając w organizacji pozarządowej 

nauczyłem się dostrzegać problemów i szukać rozwiązań. Wiem,  iż do wdrożenia wielu rozwiązań 

potrzebne jest bezpośrednie zaangażowanie. Nie można skupiać się tylko na narzekaniu i czekać, 

że ktoś za nas coś zrobi.  

 

Kandyduję ponieważ 

Motywacją do kandydowania jest chęć wzmocnienia partnerstwa lokalnego pomiędzy miastem a 

organizacjami pozarządowymi, które mają służyć zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej oraz 

integracji lokalnych organizacji pozarządowych. Również promowanie działalności społecznej, a 

także praca nad tworzeniem warunków do wyrównywania szans różnych grup społecznych i 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych na 

kreowaniu polityki społecznej w mieście. 

 

ANNA KOBIELA-KANAAN  

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BANK ŻYWNOŚCI W TRÓJMIEŚCIE  

 

O kandydatce 

Ukończyła studia w zakresie Pedagogiki oraz Filozofii z komunikacją społeczną na Uniwersytecie 

Wrocławskim, Menedżerskie Studium „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Szkołę 

Trenerów Wszechnicy UJ w zakresie "Kompetencje podstawowe i zarządzanie personelem", 

Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie Teatr. Pracowała w biznesie, m.in. jako konsultant w 

międzynarodowej firmie Hay Group. Odeszła po podejrzeniach o białaczkę. Postanowiła resztę 

życia spędzić wyłącznie na robieniu rzeczy naprawdę ważnych dla siebie i innych. Od 2010 roku 

zajmuje się działalnością w organizacjach pozarządowych oraz działalnością artystyczną i 

edukacyjną. Współpracowała m.in. ze Stowarzyszeniem Akademia Wyobraźni z Wrocławia, Polską 

Fundacją im. Roberta Schumana, Stowarzyszeniem dla Rodzin, Fundacją Polski Portal Edukacyjny 

„Interklasa", Stowarzyszeniem "Otwarte drzwi" oraz warszawskim oddziałem Fundacji "Dobrze, że 

jesteś”. W 2012 roku założyła Fundację Re:Akcji Artystycznych "FREA-art". Od 2015 roku jest 

dyrektorem Banku Żywności w Trójmieście. Jej wielką pasją jest teatr - prowadzi warsztaty, 

reżyseruje spektakle, pisze scenariusze i piosenki. Prywatnie żona kompozytora Roberta Kanaana i 

matka 4-letnich bliźniąt Leny i Wiktora. Do Gdańska przeprowadziła się na początku 2012 roku 

wracając do korzeni. Jej ojciec pochodzi z Kartuz i od dzieciństwa okolice Gdańska były jej drugim 

domem.  

 

Kandyduję, ponieważ 

W Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych chcę reprezentować przede wszystkim 

organizacje działające w zakresie pomocy społecznej i włączenia społecznego osób 

potrzebujących. Bedę dążyć do uszczelniania sieci pomocy społecznej w mieście poprzez łączenie 

pomocy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej na zasadach współpracy, zaufania i wzajemnego 

uzupełniania się, a także poprzez wzmacnianie istniejących organizacji i wsparcie dla 

nowopowstających.  

Wierzę, że moje wszechstronne wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie działalności 

kulturalnej, edukacyjnej, ekologicznej, a także wolontariatu i edukacji obywatelskiej, może mi pomóc 

dobrze rozumieć potrzeby bardzo wielu organizacji z naszego Miasta i integrować różne obszary ich 

działania w realizacji wspólnych celów. Moim marzeniem jest wzmocnienie sektora pozarządowego 

w Gdańsku poprzez jego profesjonalizowanie, wzrost zaangażowania, usamodzielnianie się (także 

finansowe) oraz zwiększanie obszarów współpracy wewnątrz- i międzysektorowej. Chcę ułatwiać 

organizacjom komunikowanie się między sobą oraz z władzami lokalnymi, a także działać na rzecz 

zwiększania ich zaangażowanie w życie Miasta, m.in. poprzez wspieranie tworzenia zespołów 

dialogu obywatelskiego czy wzrost organizacji zaangażowanych w konsultowanie programów 

współpracy. 

 

ELŻBIETA RUTKOWSKA  

STOWARZYSZENIE IM. STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO   
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O kandydatce: 

Z wykształcenia jest dziennikarką i filozofką. Przez wiele lat pracowałam w telewizji, prowadziłam 

szkolenia poświęcone nowoczesnym mediom i dziennikarstwu etycznemu.  Od 5 lat jestem 

zawodowo związana z trzecim sektorem. Jestem animatorką kultury i staram się w mojej pracy 

zawodowej kłaść duży nacisk na edukację nieformalną. Jestem przekonana, że jedną z misji 

trzeciego sektora jest budowanie mądrego społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego na co dzień 

staram się tworzyć przestrzeń, w której każda/y osoba można rozwijać swoje umiejętności. Dbam 

również o to, aby sieciować inne organizacje pozarządowe na rzecz działań dla mieszkanek i 

mieszkańców Gdańska. 

   

Kandyduję, ponieważ 

Od kilku lat jestem zawodowo związana z trzecim sektorem. Dzięki otwartości, którą posiadam 

bardzo często współpracuję z innymi organizacjami pozarządowymi. Uważam, że sieciowanie jest 

tak samo ważną częścią mojej pracy, jak misja przyświecająca stowarzyszeniu, w którym pracuję. 

Chciałabym dzięki zasianiu w Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych jeszcze lepiej 

współpracować z trzecim sektorem działając na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz 

razem z nimi. 

 

MARTA SZULC  

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ   

 

O kandydatce: 

Wykształcenie: 

2003- 2010 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – magister psychologii. 

2000 – 2003 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – licencjat pedagogiki.             

Doświadczenie zawodowe: 

VII 2016 - Sekretarz Zarządu Caritas Archidiecezji Gdańskiej  

VII 2011 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej - kierownik centrum Caritas „Na Dolnej”, Dyrektor Punktu 

Przedszkolnego. Koordynator działań w Dziennym Domu Seniora. 

VII 2011 -  VII 2014 Caritas Archidiecezji Gdańskiej – kierownik centrum Caritas „Na Dolnej”. 

(koordynacja pracy świetlicy, punktu przedszkolnego, klubu seniora). 

I 2008– VII 2011 Caritas Archidiecezji Gdańskiej – koordynator świetlic, wolontariatu.(koordynacja 

pracy Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych zespołów Caritas). 

X 2006 – I 2008    Caritas Polska – pedagog w projekcie „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej 

szansą dla osób niepełnosprawnych.” 

IX 2005 – X 2006 Caritas Archidiecezji Gdańskiej – koordynator świetlic – kierownik. 

III 2005 – IX 2005 Caritas Archidiecezji Gdańskiej – staż zawodowy – pracownik biurowy. 

 

Ukończone kursy, szkolenia,  

II 2016 Zarządzanie kompetencjami osób współpracujących z NGO.” 

IX 2015 „Uczeń we współczesnym świecie. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci  w wieku 

szkolnym.” 

VIII 2014 „Podstawy coachingu .” 

VI 2014 „Coaching w pracy menadżera – metoda czy nowa moda?” 

IV 2015 „Comprehensiwe Approach to Fund Raising.” 

Osiągnięcia:  

Lider w projekcie woluntarystycznym dla sąsiadów: „Między nami sąsiadami” 

Szczęśliwa mężatka i mam dwójki dzieci. 

 

Kandyduję, ponieważ:  

Moja motywacja ma na imię : ciekawość i chęć poznania.  

 

JAROSŁAW MARCISZEWSKI 

STOWARZYSZENIE NASIONO 

 

O kandydacie: 

absolwent socjologii na UG, muzyk. Od 2008 roku działa w Stowarzyszeniu Nasiono, które jest 

odpowiedzialne za promowanie muzyki alternatywnej z trójmiasta. Stowarzyszenie jest 

odpowiedzialne za organizację Festiwalu SpaceFest, który promuje shoegaze oraz muzykę 

psychodeliczną. Stowarzyszenie prowadzi także działalność wydawniczą związaną ze sceną 

trójmiejską. Od 2002 roku pracuje w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Odpowiedzialny jest za założenie tam projektu 

„Starszy Brat – Starsza Siostra” który działa do dziś. W programie brało udział ponad 300 

wolontariuszy i ponad 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od roku 2006 jest także 

koordynatorem Wolontariatu Europejskiego EVS. Do 2016 roku PSOUU koło w Gdańsku gościło 67 

wolontariuszy z Europy i Azji. Jest także odpowiedzialny za koordynację projektów 

międzynarodowych w   PSONI (ERASMUS +) i organizację Festiwalu „Świat Mało Znany”. W latach 

2014 – 2016 był członkiem GROPu. W 2003 roku założył zespół Remont Pomp w którym gra do 

dziś. W Remoncie Pomp odpowiedzialny jest za prowadzenie warsztatów muzycznych, których 

podstawą jest rytm i wykorzystywanie niecodziennych instrumentów. Grupa korzysta z instrumentów 

afrykańskich (djembe, szejkery, bębny basowe, a go go) wykorzystuje ideę trash music (beczki, 

wiadra, rury pcv) ale także gra na  przedmiotach na co dzień nie kojarzonych z muzyką (stół, 

talerze, szklanki, itp). W latach 2009 - 2014 roku prowadził warsztaty muzyczne w Fundacji na 

Rzecz Osób z Autyzmem ADAPA.  
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Kandyduję, ponieważ: 

Chciałbym zaangażować się w działalność Gdańskich organizacji pozarządowych w sferach kultury, 

wolontariatu oraz działań międzynarodowych. Zdobyte doświadczenie pozwala mi na wsparcie 

sektora pozarządowego w tych dziedzinach. Chciałbym także pomóc w integracji organizacji 

pozarządowych działających na teranie miasta Gdańska.  


