
„Regulamin wyborów komisji konkursowych (wyjątki) 

1. Kadencja trwa trzy lata i 
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 komisji konkursowych - 7 osób, 
2 

 

 
KANDYDACI DO KOMISJI KONKURSOWYCH 

 
TOMASZ JANIKOWSKI 
STOWARZYSZENIE GDAŃSKI KOMITET OBYWATELSKI 
 
Wykształcenie wyższe humanistyczne, posiada wieloletnie doświadczenie związane z 
pracą w komisji do spraw społecznych w MOPR. 
Od ponad 25 lat pracuje w organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą drugiemu 
człowiekowi 
 
KOMISJE 
Pomocy społecznej 
 
ELŻBIETA ROLBIECKA  
FUNDACJA WSPÓLNOTA GDAŃSKA 
 

Kierownik administracji Fundacji Wspólnota Gdańska z kilkuletnim 
doświadczeniem w rozliczeniach finansowych imprez w przestrzeni publicznej (Rozdroża 
Wolności, Festiwale Rzeźby z Piasku, Viva Oliva, etc. oraz projektów z zakresu edukacji 
kulturalnej (Dzieciaki w Warzywniaku, Oliwska Akademia Sztuki), odpowiedzialna za 
nadzór finansowy nad realizacją preliminarza wydatków, administracją dokumentacji 
projektowej, w tym umowami, dokumentami księgowymi. Prowadzi również zajęcia w 
Oliwskiej Akademii Sztuki od 3 lat.  
Siedmioletni staż pracy w fundacji przy współorganizacji różnorodnych projektów 
determinuje mnie do działań na szerszym polu, natomiast dotychczasowy udział w 
komisjach motywuje do dalszej współpracy. Na życiorys zawodowy składa się również 
praca w handlu, Sądzie Wojewódzkim, bankach, biurze maklerskim.  
 
KOMISJE   
Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, Wypoczynek dzieci i młodzieży, Rozwój 
społeczności lokalnych, Ochrony i promocji zdrowia, Wspierania przedsięwzięć 
związanych z utworzeniem małych placów zabaw, Ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego:, promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku 
pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Działalności wspomagającej 
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, Działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz działalności na 
rzecz integracji cudzoziemców, Promocji i organizacji wolontariatu, Działalności 
organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje 

 
JOANNA LEPCZAK-MICHALSKA  

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG WSCHODNIO-POMORSKI 

 

1981 - tytuł magistra sztuki Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych (ASP) w Gdańsku Wydz. 

Architektury Wnętrz, 1989 - 2005 - wykształcenie pedagogiczne, praca w Szkole 

Podstawowej - nauczyciel plastyki, wychowawca, prowadząca koło plastyczne; zajęcia 

komputerowe, uczestnictwo w projektach szkolnych, pozaszkolnych, europejskich. 2001 -  

2004 - Gimnazjum w Gdańsku , 1989 - 2003 - kursy dla nauczycieli -komputerowe, 

zapobiegania uzależnieniom, psychologii, 2003 - tytuł nauczyciela dyplomowanego 

2005 - kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, 1999 - współzałożenie Koła 

Otomin Polskiego Klubu Ekologicznego – 1999 - 2015 wiceprezes koła, Od 2002 w 

zarządzie PKE Okręg Wschodnio-Pomorski – sekretarz, członek, 2004 - główny 

koordynator trzydniowej imprezy ekologicznej - Zielony Weekend w Gdańsku UMG i PKE 

2004 - projekt Sokrates w Szkole Podstawowej - kontakt z partnerami Norwegią Grecją, 

Słowenią  

Od 2005 r. kierownik Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku – zarządzanie 

zespołem, koncepcje projektów, działań edukacyjnych (warsztaty, akcje plenerowe), 



pisanie, koordynowanie, realizacja, rozliczanie projektów m.in. 2006 - 07 ogólnopolski 

projekt internetowy „Owoc”, 2008 – „Infoeko pomorskie – informacja dla społeczeństwa 

o zrównoważonym rozwoju i stanie środowiska województwa pomorskiego”, 2010-11 

projekt „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”…). Wprowadzenie wraz z zespołem 

autorskich warsztatów aktywizujących osoby starsze i szkoleń praktycznych „Ogród 

przyjazny”.  

Wieloletnie doświadczenie w pracy w charakterze nauczyciela, edukatora i osoby 

tworzącej pomysły edukacyjne powoduje chęć współdziałania na rzecz wspierania 

ciekawych działań, ukazywania dobrych praktyk oraz dzielenia się wiedzą. 

Wykształcenie i zainteresowania powodują, że z ciekawością śledzić i wspierać będę 

pomysły w dziedzinie kultury i sztuki oraz ekologii i edukacji dzieląc się wiedzą w tym 

zakresie.  

Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnych zdobywałam jako działaczka i 

radna gminna, jako członek a także pracownik etatowy organizacji pozarządowej. 

Realizując wiele projektów, współpracując z licznymi instytucjami i organizacjami miałam 

okazję przyjrzeć się wielu dobrym pomysłom w kraju i za granicą. 

Doświadczenie w pracach komisji konkursowej zdobyłam będąc przez szereg lat 

członkiem komisji konkursów edukacyjnych organizowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku. 

Pracowałam również w gminnej komisji edukacji. 

 

KOMISJE 

Rozwój społeczności lokalnych, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:, 

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, Wspierania rozwoju społeczności 

lokalnej: 

 

Andrzej Banach  

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ 

 

Dyrektor Ośrodka Regionalnego w GdańskuZarządzanie 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) 
Wcześniej: 
DENISE SYSTEMS SP. Z O.O., TU ALLIANZ POLSKA SA, PRZYJAZNE POMORZECREDIT SUISSE 

LIFE & PENSIONS TU NA ŻYCIE SA, POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA, 
PHILIPS LIGHTING POLAND SA  
Jestem pasjonatem samorządności 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. 
Realizowałem projekty z rożnych obszarów - pomocy społecznej, edukacji, kultury, 
współpracy jst z ngo, zlecania zadań publicznych, szeroko rozumianej demokracji lokalnej 
i wielu innych. Prywatnie startowałem w gdańskim triathlonie i biegu Westerplatte, 
skaczę ze spadochronem, wspinam się. W komisjach przyda się moje bogate 
doświadczenie z pogranicza różnych sektorów, kreatywność, pozytywne nastawienie oraz 
aktywność. Obecna kadencja w mojej ocenie dowodzi tej przydatności. 
 
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (MOPR), 
Edukacji, oświaty i wychowania, Rozwój społeczności lokalnych, Ochrony i promocji 
zdrowia, Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców 
kibicowania, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji 
zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych, Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, Upowszechniania i 
ochrony wolności i praw człowieka oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 
Działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne 
organizacje, Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 
 
RENATA TKACZYK  

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY  

 
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 w 2012 roku 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 
Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych na obecną kadencję, byłam społecznym 
sędzią (ławnikiem) w Rejonowym Sądzie Pracy w Gdyni. Od 2006 roku ponownie jestem 
członkiem NSZZ "Solidarność".  
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 komisji. 
 
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (MOPR), 
Profilaktyka uzależnień (WRS), Edukacji, oświaty i wychowania, Rozwój społeczności 
lokalnych, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Ekologii i 
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:, promocji zatrudnienia, 
aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, Upowszechniania i ochrony wolności i 
praw człowieka oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców, Promocji i organizacji 
wolontariatu, Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 
 
KRZYSZTOF SKRZYPSKI  
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
KOŁO W GDAŃSKU  
 
Społecznik, animator społeczności lokalnej dzielnicy Gdańsk - Przymorze. Współinicjator 
utworzonego w 2011 roku Partnerstwa Przymorze. Autor Aktiv Park Przymorze - 
zwycięskiego projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Gdańsk 2014 oraz 
"Samoobsługowe stacje rowerowe" i "Remont chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej"- 
zwycięskich projektów zgłoszonych do BO w 2016 roku. Inicjator kampanii "Przymorze 
chce Rad Dzielnic", która doprowadziła do powołania Rady Dzielnicy 
Zawodowo od 9 lat związany z PSONI, od 5 lat kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Odpowiedzialny za ekonomię społeczną i działania na rzecz społeczności lokalnej. Autor 
wielu projektów zrealizowanych z grantów miejskich, np. Gdański piknik ekologiczny (III 
edycje), Skwerek na spacerek czy EKO warsztaty dla dzieci. 
Dzięki realizacji kilkunastu projektów zdobyłem doświadczenie pozwalające mi patrzeć 
szerzej niż tylko moja organizacja czy moja mała Ojczyzna.  
 
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, Rozwój 

społeczności lokalnych, Wspierania przedsięwzięć związanych z utworzeniem małych 
placów zabaw, Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:, 
promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych, Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, Wspierania rozwoju 
społeczności lokalnej: 
 
WINCENTY ŚWIĘCICKI  
AGENCJA PUBLIC RELATIONS FRYZ  
 
projekty wizyjne i design, wykształcenie PWSSP  
dokańczanie wizyjności otoczenia 
 
KOMISJE 
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Działalności 
wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, Pozostała 
działalność 
 
ALINA KASZKIEL - SUSKA  
FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY "FOSA" 
 
Ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, charytatywna praca w 
różnych komisjach i zespołach pozwoliły nabrać kandydatce doświadczenia, które łącznie 
z podnoszonymi na bieżąco kwalifikacjami, dają jej kompletne narzędzia do pomagania 
grupom wykluczonym społecznie. Są to przede wszystkim osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym także dzieci ale też i rodziny wieloproblemowe.  Poza tym, że 
osobiście prowadzi Fundację FOSA, to przede wszystkim udziela bezpośredniego 
wsparcia podopiecznym Fundacji. Kontakt z człowiekiem, widoczne efekty pomagania 
dają jej ciągłą motywację do pracy. Członkostwo w GROP pozwoli jej  być bliżej 
kierunków rozwoju polityki społecznej w Gdańsku, a tym samym lepiej reprezentować 
interes naszych podopiecznych.  
Współpraca z licznymi organizacjami pozarządowymi z terenu Gdańska, znajomość ich 
problemów, wspólne kierunki działań,  poprzez udział w komisjach konkursowych 
pozwoli na dalszy rozwój współpracy, profilowanie wspólnym działań i intensywniejszy 
rozwój partnerstw. 
  
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, Bezpłatne 
poradnictwo prawne, Prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi:, Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (MOPR), 
Profilaktyka uzależnień (WRS), Rozwój społeczności lokalnych, Ochrony i promocji 



zdrowia, promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych 

 
DANUTA KOZIOŁ  
STOWARZYSZENIE BISKUPIA GÓRKA 
 
Urodziłam się 29.04.1955 r. w Malborku. Ukończyłam Policealne Studium Zawodowe - 
Obsługa Ruchu Turystycznego w Kołobrzegu. Moje doświadczenie zawodowe to praca w 
turystyce, gastronomii, marketingu i obsłudze klienta. Obecnie jestem na emeryturze. Od 
niedawna zaangażowałam się w powstanie nowego Stowarzyszenia Biskupia Górka. 
Celami naszego stowarzyszenia, po za ściśle związanymi z walorami historycznymi i 
turystycznymi naszego terenu, jest wiele działań związanych z aktywizacją społeczności 
Biskupiej Górki, uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju miasta, działanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju regionu. W realizacji tych celów pomocny może być wpływ na 
ocenę projektów zgłaszanych w konkursach. Udział w komisji może dać mi wiedzę o 
środowisku organizacji pozarządowych, o formach mobilizacji ich potencjału; pozwoli mi 
również na wspieranie inicjatyw obywatelskich, w różnych zakresach i przejawach 
aktywności społecznej.  
 
KOMISJE 
Wypoczynek dzieci i młodzieży, Edukacji, oświaty i wychowania, Rozwój społeczności 
lokalnych, Wspierania przedsięwzięć związanych z utworzeniem małych placów zabaw, 
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:, promocji zatrudnienia, aktywizacji 
lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Działalności 
wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, Działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym, Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka 
oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców, Promocji i organizacji wolontariatu,  

Wspierania rozwoju społeczności lokalnej:, Pozostała działalność 
 
ANNA JĘDRZEJEWSKA  
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOPSRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  
 
Od 20 lat pracownik PSONI Gdańsk, realizowałam projekty z zakresu wsparcia ON w tym( 
mieszkalnictwo, środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej). 
 
Brać czynny udział w dysponowaniu środkami publicznymi, nowe doświadczenie w 
współpracy z wieloma podmiotami.  
 
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Wypoczynek dzieci i młodzieży, Rozwój społeczności lokalnych, 
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji zatrudnienia, 

aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 
Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 
 
PIOTR ŻYWICKI  
PTTK (POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE 
 
Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne (zarządzanie i marketing). Ukończyłem 
również studia podyplomowe  z PR (Public Relations) Od 1991 roku prowadzę własną 
działalność gospodarczą. Przez kilka lat prowadziłem szkolenia w Pomorskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego. Od lat młodzieńczych udzielam się aktywnie w ZHP (Związek 
Harcerstwa Polskiego)  gdzie byłem m.in. członkiem Rady Naczelnej. Działam także w 
PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze) gdzie byłem m.in. wiceprezesem 
Oddziału Gdańskiego. Od dwóch kadencji jestem członkiem GROP oraz GRDPP (Gdańska 
Rada Działalności Pożytku Publicznego). Przez jedną kadencję byłem także członkiem 
PRDPP (Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego) . 
Z racji posiadanego doświadczenia, wiedzy i umiejętności  zgłaszam chęć udziału w 
pracach komisji konkursowych: 1) Rozwój społeczności lokalnych. 2) Współpraca ze 
środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania.3) 
Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 
Chciałbym spożytkować moje doświadczenie z racji wieloletniej działalności w 
organizacjach społecznych oraz GROP. Jestem zagorzałym zwolennikiem funkcjonowania 
tzw. małych ojczyzn oraz społeczeństwa obywatelskiego  (dot. społeczności lokalnych). 
Ponieważ jednym z moich hobby jest sport ( nie tylko ten w telewizji ale i na żywo) 
chciałbym rozpowszechniać  dobre wzorce kibicowania, tak aby całe rodziny mogły 
emocjonować się rywalizacją sportową na halach i stadionach ( dot.  wzorców 
kibicowania). 
Ze względu na  prowadzoną przeze mnie działalność  gospodarczą oraz szkoleń w tym 
zakresie chciałbym wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie do rzetelnej oceny  
projektów dotyczących rozwoju gospodarczego Biorąc udział w pracach komisji mijającej 
kadencji poznałem mechanizmy ich działania, a prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej pozwala mi na  dowolne dysponowanie czasem, tak aby rzetelnie wypełniać 
obowiązki członka danej komisji konkursowej. Dlatego zgłaszam gotowość do pracy w 
komisjach konkursowych w nowej kadencji.  
 
KOMISJE 
Rozwój społeczności lokalnych, Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie 
pozytywnych wzorców kibicowania, Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój przedsiębiorczości 
 
 
MAŁGORZATA  LEWANDOWSKA  



STOWARZYSZENIE MARFAN POLSKA  
 
Pani Małgorzata ukończyła magisterskie studia fizjoterapia na Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym. Od ok. dwóch zajmowała się osobami wymagającymi opieki w domu a od 
ponad pół roku pracuje w dziale Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Doświadczenie z pracy w naszym Stowarzyszeniu będzie również przydatne w pracy w 
Komisji Konkursowej.  
Problemy osób niepełnosprawnych oraz doświadczenia w tym zakresie będzie przydatne 
w pracach Komisji Konkursowej. Przez kolejne sześć lat samodzielnie lub razem ze 
Stowarzyszeniem Marfan, radziliśmy sobie w różnych formach samopomocy lub 
wspierania Podopiecznych. Stowarzyszenie opracowywało własne programy pomocy.  
 
KOMISJE 
 
Pomocy społecznej, Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, Wypoczynek dzieci 
i młodzieży, Edukacji, oświaty i wychowania, Ochrony i promocji zdrowia 
 
BARBARA  WALERYCH  
STOWARZYSZENIE "DLA SIEDLEC"  
 
Data urodzenia 03 marca 1943 r. w Łobaczewie Małym, ukończyła AMG w 1967, 
pracowała w Instytucie Położnictwa i Klinice Ortopedii. Mieszkanka Gdańska od 1976 r. 
W 1998 roku otrzymała Srebrną Odznakę Załużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego.  
2003 r.  - członek założyciel i sekretarz Stowarzyszenia Nasze Siedlce do 2012r. Od 2011 r. 
nadal - radna Dzielnicy Siedlce2013 r. - członek założyciel i Członek Zarządu 
Stowarzyszenia "Dla SIedlec" 
Pragnie służyć swoją wiedzą i doświadczeniem z dotychczasowej działalności.                                        
Od lat działa na rzecz seniorów, aktywizacji środowiska lokalnego, tworzyła wolontariat 
młodzieżowy we współpracy z lokalnymi szkołami. Współinicjatorka powstania 
Partnerstwa Dla Siedlec i Domu Sąsiedzkiego na Siedlcach.  
 
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Edukacji, oświaty i wychowania, Rozwój społeczności lokalnych, 
Ochrony i promocji zdrowia, Wspierania przedsięwzięć związanych z utworzeniem 
małych placów zabaw, Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, Promocji i 
organizacji wolontariatu, Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 
 
 
 
 
 
AGATA BRONIEWSKA  

INSTYTUT METROPOLITALNY  
 
Członek Zarządu Instytutu Metropolitalnego. Studentka V roku Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się problematyką organizacji i 
funkcjonowania samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Wspieranie 
rozwoju sektora pozarządowego  
 
KOMISJE 
Bezpłatne poradnictwo prawne, Edukacji, oświaty i wychowania, Rozwój społeczności 
lokalnych, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Ekologii i 
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:, Upowszechniania i ochrony 
wolności i praw człowieka oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców, Promocji i 
organizacji wolontariatu, Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 
 
CECYLIA BUCIKIEWICZ  
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "PRZYMIERZE" 
 
Mam 61 lat. 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 osiedlu  Orunia Górna nie było tu żadnego ośrodka 
kultury, a życie skupiało się wokół kościoła a później szkoły. Na szczęcie znalazło się grono  
ludzi, którzy podobnie odczuwali potrzebę bycia razem oraz wspólnego działania na rzecz 
innych. To właśnie z mieszkańcami osiedla  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 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 jak również zajęć kulturalno- 
oświatowych. W roku 2008 otrzymałam tytuł „Cichego bohatera” w akcji organizowanej 
przez gazetę „Echo Miasta”. Doświadczenia z działalności społecznej mogłam przełożyć 
na pracę w kolejnych trzech kadencjach uczestnictwa w GRDPP oraz GROP.  Mogę 
powiedzieć , że robię to co lubię. To jest mój sposób na życie.  
Pracując przez trzy kolejne kadencje w GROP i GRDPP zdobyłam doświadczenie i  
poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu działalności organizacji pozarządowych . 
Jednocześnie w roku 2016 pracowałam w wielu  komisjach konkursowych, przekazując 
swoje umiejętności i podejmując  często trudne decyzje. Pracę w komisjach 
konkursowych traktuję bardzo odpowiedzialnie.  
 
KOMISJE 



Pomocy społecznej, Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, Przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym (MOPR), Profilaktyka uzależnień (WRS), Edukacji, 
oświaty i wychowania, Rozwój społeczności lokalnych, Współpraca ze środowiskiem 
kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania, Kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 
 
WIOLETA UMŁAWSKA  
STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM 
 
wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od ponad 20 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem 
Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w zakresie koordynacji projektów 
dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem i zaburzeniami 
pokrewnymi. Od 2009 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia; 
odpowiedzialna za: pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia, 
przygotowywanie dokumentacji merytorycznej i finansowej dot. działalności organizacji, 
przygotowywanie ofert konkursowych, nadzór nad realizacją umów dotacyjnych, 
przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizowanych zadań 
publicznych, współpraca z administracją samorządową i rządową oraz innymi 
podmiotami; od 2006 r. jest członkiem Komisji Konkursowej w Gdańska powołanej do 
opiniowania ofert z zakresu pomocy społecznej i niepełnosprawności. członek 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych minionej i obecnej  
kadencji, członek Zespołu Monitorująco-Wdrożeniowego Gdańskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych; uczestniczyła w pracach nad tworzeniem 
Gdańskiego Programu Pomocy Osobom z Autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami 
rozwoju oraz ich Rodzinom na lata 2010-2013 oraz w pracach nad tworzeniem 
Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego; społecznie zaangażowana w 
działalność organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. w tym w: Porozumieniu Autyzm-Polska zrzeszającym organizacje 
pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem; 
Doświadczenie i zainteresowanie w obszarze niepełnosprawności intelektualnej i 
całościowych zaburzeń rozwojowych wynika z faktu, że p. Wioleta Umławska jest matką 
dorosłego niepełnosprawnego mężczyzny dotkniętego autyzmem wczesnodziecięcym, w 
związku z czym rekomendujemy osobę p. Wiolety Umławskiej na Członka Komisji 
Konkursowej Miasta Gdańska.   
 
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, promocji 
zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych 
 
 

GRZEGORZ KOZŁOWSKI  
STOWARZYSZENIE GRUPA RATOWNICZA ALFA  
 
Założyciel Stowarzyszenia Grupa ratownicza Alfa. Od lat współpracuje z Pomorskim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku w zakresie bezpieczeństwa na drodze, 
współorganizator obydwu pielgrzymek papieskich w Gdańsku, współorganizator 
zabezpieczenia medycznego Euro 2012 w Gdańsku. Laureat nagrody Prezydenta Miasta 
Gdańska imienia Lecha Bądkowskiego Społecznik roku 2013 Posiadając duże doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i ratownictwa  pragnę pomagać organizacjom zajmującym się tymi zagadnieniami w poszerzaniu i propagowaniu wiedzy  zarówno w zakresie szkolenia jak i praktycznego wykorzystania w różnych formach 
pracy  
 
KOMISJE 
Profilaktyka uzależnień (WRS), Wypoczynek dzieci i młodzieży, Wspieranie zadań z 
zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności 
 
ANDRZEJ WITKIEWICZ  
STOWARZYSZENIE FORUM RAD DZIELNIC  
 
Mam 43 lat i od urodzenia związany jestem z Gdańskiem. Ukończyłem Wydział 
Budownictwa Lądowego na Politechnice Gdańskiej, liczne szkolenia i studia 
podyplomowe. Posiadam uprawnienia budowlane i pracuję w wyuczonym zawodzie. Od 
2003 roku działam w Radzie i Zarządzie Dzielnicy Strzyża oraz współpracuję z wieloma 
stowarzyszeniami i fundacjami. Dbam o rozwój społeczności lokalnej i drobne inwestycje. 
Jestem Wiceprezesem Stowarzyszenia FORUM RAD DZIELNIC. 
W 2010 r. byłem inicjatorem i koordynatorem pierwszego placu zabaw, jaki został 
zrealizowany w ramach otwartego konkursu. W następnych latach zajmowałem się 
realizacją kolejnych trzynastu placów zabaw i czterech siłowni zewnętrznych. Byłem 
również członkiem komitetu budowy boiska przy IX Liceum Ogólnokształcącym. 
W zakresie ochrony środowiska już w 2007 r. współorganizowałem pilotażowy program 
posprzątaj po swoim czworonogu. W latach kolejnych dalej działałem w zakresie edukacji 
ekologicznej oraz wykonywania zieleńców z udziałem mieszkańców. 
Ponadto organizowałem liczne festyny, pikniki, spotkania sąsiedzkie, warsztaty, prelekcje 
i koncerty itp. Współorganizowałem również zajęcia i wypoczynek dla dzieci i młodzieży.  
Dzięki udzielonemu przez przedstawicieli organizacji pozarządowych poparciu sumiennie 
uczestniczyłem od kilku lat w pracach komisji do których byłem oddelegowany. Widzę 
potrzebę silnej i profesjonalnej reprezentacji NGO w komisjach konkursowych, a znając 
się dobrze na zakresie zadań komisji, do których kandyduję, gwarantuję taką postawę. 
Posiadam teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu budowy placów zabaw i boisk, 
ochrony środowiska, wspierania rozwoju społeczności lokalnej, edukacji i wypoczynku 
dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez integracyjnych i kulturalnych. Dysponuję 
odpowiednią ilością czasu, koniecznego do pracy w komisjach. Uważam, że moja 
fachowość i dyspozycyjność pozwoli na wnikliwe zbadanie ofert i sprawiedliwe 



współdecydowanie o przyznawaniu środków finansowych dla najlepiej przygotowanych 
i najbardziej potrzebnych zadań.  
 
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Bezpłatne poradnictwo prawne, Wypoczynek dzieci i młodzieży, 
Edukacji, oświaty i wychowania, Rozwój społeczności lokalnych, Wspierania 
przedsięwzięć związanych z utworzeniem małych placów zabaw, Kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego:, Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, Promocji i 
organizacji wolontariatu, Działalności organizacji wspomagających technicznie, 
szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje, Wspierania rozwoju społeczności lokalnej:, 
Pozostała działalność 
 
KAROLINA WEINER  
POMORSKIE FORUM NA RZECZ WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI 
 
Moje doświadczenie zawodowe w głównej mierze związane jest z pracą na rzecz III 
sektora. Chociaż w swoim życiorysie mogę wykazać się również doświadczeniem 
biznesowym. Zanim rozpoczęłam karierę zawodową przez wiele lat byłam 
wolontariuszem i instruktorem harcerskim. Dlatego posiadam doświadczenie nie tylko z 
zakresu polityki społecznej ale również w pracy z młodzieżą. W swojej pracy w III sektorze 
mocno związana z funduszami europejskimi. Byłam doradcą regionalnego ośrodka 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku oraz kierownikiem Punktu 
Informacyjnego Komisji Europejskiej „Europe Direct”. Dodatkowo prowadzę szkolenia z 
zakresu umiejętności MIĘKKICH: praca w zespole, komunikacja, leder, negocjacje i 
konflikty, planowanie. Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Ukończyłam również szkołę Trenerów STOP-SPLOT.  Od lat związana również 
z ekonomią społeczną. Koordynator i specjalista w projektach Społecznych.  
Życiorys Zawodowy 
09.2010 do teraz – Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomnościi 
08.2015-obecnie –współpraca ze Stowarzyszeniem Morena 
03.2015-10.2015 – Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej „dobra Robota”  
01.2010-06.2010 – Grupa Kombinat 
01.2009-12.2009- Stowarzyszenie Morena  
02.2007-12.2009 - Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych 
02.2005-07.2005 - Hexacon Polska Sp. z o.o.  
Do tej pory miałam przyjemność  tworzyć projekty, pisać wnioski, a także koordynować 
projekty dofinansowywane ze źródeł publicznych. Uczestniczyłam również w pracach 
Komisji oceniających wnioski programu Life Skilss for Employability prowadzonego przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z 

Bezdomności jest organizacją, która działa na polu polityki społecznej na poziomie 
wojewódzkim, raczej nie aplikujemy o środki w konkursach Miasta Gdańsk, dlatego moje 
zaangażowanie w prace komisji konkursowych nie wyklucza udziału w pracach Komisji z 
tego zakresu. Dobra znajomość obszaru polityki społecznej ze względu na moje 
zaangażowanie w działalność PFWB pozwoli mi na fachowe i rzetelne podejście podczas 
prac komisji oceniających wnioski z tego zakresu. Podczas pracy w Fundacji RC miałam 
przyjemność doradzać NGO jak aplikować o środki publiczne, na co zwracać uwagę, jak 
napisać wniosek. Do tej pory spotykałam się z różnymi organizacjami pozarządowymi, w 
różnym stadium ich rozwoju, różnej wielkości – dlatego wiem jak bardzo przekłada to się 
na tworzone projekty oraz wnioski składane w konkursach. Doskonale rozumiem 
problemy z jakimi borykają się NGO podczas pozyskiwania środków na swoją działalność. 
 
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi:, Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (MOPR), 
Profilaktyka uzależnień (WRS), Wypoczynek dzieci i młodzieży, Edukacji, oświaty i 
wychowania, Rozwój społeczności lokalnych, promocji zatrudnienia, aktywizacji 
lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Działalności 
wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, Upowszechniania i 
ochrony wolności i praw człowieka oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 
Promocji i organizacji wolontariatu, Działalności organizacji wspomagających technicznie, 
szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje, Wspierania rozwoju społeczności lokalnej:, 
Pozostała działalność 
 
PIOTR OSIECIMSKI  
KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYŻY 
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.  
Uważam, że moja dyspozycyjność, posiadana wiedza i dotychczasowe doświadczenie 
pozwoli mi na wnikliwe i sprawiedliwe ocenianie ofert konkursowych, aby wybrać 
działania najbardziej pożądane i najlepiej przygotowane.  
 
KOMISJE 
Prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi:, Rozwój 
społeczności lokalnych, Ochrony i promocji zdrowia, Działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 
 
ADAM SARNECKI  
FUNDACJA TENEO 
 



Adam Sarnecki, prawnik z kilkuletnim doświadczeniem, specjalista z zakresu 
odszkodowań. Od 2014 roku współpracuje z Fundacją TENEO, będąc silnym ogniwem 
projektu: Klinika Prawa TENEO, w ramach której zainteresowane osoby fizyczne mogą 
uzyskać bezpłatną pomoc a także informację prawną i obywatelską. 
Chęć wspierania gdańskich organizacji pozarządowych, a także komisji konkursowych 
wiedzą z zakresu prawa, a także szerszego zaangażowania się w działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych w Gdańsku.  
 
KOMISJE 
Bezpłatne poradnictwo prawne, Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym (MOPR), Wypoczynek dzieci i młodzieży, Edukacji, oświaty i wychowania, 
Rozwój społeczności lokalnych, Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie 
pozytywnych wzorców kibicowania, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, Promocji i organizacji wolontariatu, Wspierania rozwoju społeczności 
lokalnej:, Pozostała działalność 
 
AGNIESZKA  ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA  
STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "BLIŻEJ CENTRUM" W GDAŃSKU 
 
Wieloletni nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 
65 w Gdańsku, dodatkowo posiada kwalifikacje z terapii pedagogicznej i socjoterapii. Co 
roku prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla uczniów oraz jest organizatorem akcji 
letnich dla dzieci. W 2016 roku wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w pracy. Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu 
projektów i ich realizacji na rzecz społeczności Dolnego Miasta w Gdańsku 
 
KOMISJE 
Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców 
kibicowania, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
 
ZENOBIA GLAC-ŚCIEBURA  
FUNDACJA ZABAWA I POZNANIE  
 
Z wykształcenia jestem pedagogiem o dwóch specjalizacjach: resocjalizacji oraz 
oligofrenopedagogiki. Zawodowo pracuję w instytucji publicznej jako urzędnik. 
 Od 1999 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą w największym ruchu harcerskim w Polsce. 
W wyniku ukończonych szkoleń organizowanych wewnątrz organizacji w 2001 zdobyłam 
uprawnienia instruktora harcerskiego. Podczas swojej służby prowadziłam gromadę 
zuchową, drużyny harcerskie, szczep,  latach 2011-2015 byłam komendantką Hufca ZHP 
Gdańsk-Śródmieście. Do moich zadań, jako komendantki, należało m.in. reprezentowanie 
organizacji, pozyskiwanie środków oraz nadzór nad działaniami instruktorów i drużyn 
przynależących do hufca. 

 W roku 2012 uczestniczyłam w rozmowach z Urzędem Miasta Gdańska dotyczących 
wolontariatu na czas organizacji w mieście finałów Turnieju Piłkarskiego EURO 2012. 
Efektem rozmów było podpisane porozumienie pomiędzy UMG, ZHP i ZHR o stworzeniu 
wolontariatu harcerskiego na czas EURO w mieście. Posiadam uprawnienia wychowawcy 
i kierownika wypoczynku. Jestem organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Od 
2013 roku pełnię funkcję prezesa zarządu Fundacji "Zabawa i Poznanie", której jestem 
również jedną z fundatorek.  
W odpowiedzi na zapotrzebowanie Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych na 
członków komisji konkursowych zgłaszam swoją kandydaturę.Jako wieloletnia 
komendantka Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście byłam odpowiedzialna za składanie i 
rozliczanie ofert konkursowych. Dodatkowo posiadam doświadczenie w ocenie 
wniosków, gdyż byłam już członkiem komisji konkursowych Urzędu Miasta Gdańska oraz 
w Pomorskim i Gdańskim Funduszu Młodzieżowym. Dobrze odnajduję się w pracy 
zespołowej. Przedstawione wyżej atuty czynią ze mnie bardzo adekwatną kandydatkę na 
członka komisji konkursowych.  
 
KOMISJE 
Profilaktyka uzależnień (WRS), Wypoczynek dzieci i młodzieży, Edukacji, oświaty i 
wychowania, Rozwój społeczności lokalnych, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego:, Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz działalności 
na rzecz integracji cudzoziemców, Promocji i organizacji wolontariatu, Wspierania 
rozwoju społeczności lokalnej: 
 Elżbieta Rutkowska  Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego  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.  W ostatnim czasie uczestniczyłam w 
wielu spotkaniach dotyczących współpracy organizacji pozarządowych z Miastem 
Gdańsk. Byłam członkinią zespołu edukacji zdrowotnej nad budową Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii, prowadzę Dom Sąsiedzki i biorę udział w spotkaniach grupy roboczej 
mającej wypracować najlepszą ofertę skierowaną do mieszkanek i mieszkańców 
Gdańska. Od kilku lat jestem również zawodowo związna z trzecim sektorem i często 
umożliwiane jest mi realizowanie zadań społecznych i kulturalnych. Czynnie biorę 
również udział w wielu wydarzeniach, działam na rzecz sieciowania organizacji 
pozarządowych oraz grup nieformalnych i jestem przekonana, że moje wiedza może być 
pomocna w tworzeniu cennych działań wspieranych przez Miasto Gdańsk w roku 2017 
oraz w latach kolejnych.  Profilaktyka uzależnień (WRS), Edukacji, oświaty i 
wychowania, Rozwój społeczności lokalnych, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 



przyrodniczego:, Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, Wspierania rozwoju 
społeczności lokalnej: 
 
BARBARA BADOWSKA ŚREDNIAWA 

PARAFIA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W GDAŃSKU 

 
Urodziłam się w 1943 roku w Warszawie. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące 
ukończyłam w Gdańsku. Tu rozpoczęłam studia na Wyższej Szkole Nauk Społeczno-
Politycznych w Warszawie, kierunek- socjologia. W młodości byłam aktywną działaczką 
Związku Harcerstwa Polskiego. Mam trzech wspaniałych synów i pięcioro wnucząt. Praca 
zawodowa związana była  z upowszechnianiem kultury, nawet na kierowniczych 
stanowiskach. 
W latach 1983 do 1990 i później w latach 1999 do 2002 roku przebywałam w Karpaczu. 
Tam zdobyłam nowy zawód: Przewodnika Sudeckiego PTTK. Poza tym pracowałam w 
Urzędzie Miejskim w  Karpaczu na stanowisku  inspektora ds. kultury, sportu i rekreacji. 
Byłam współzałożycielem i powadziłam Podziemną Trasę Turystyczną „Kowary” Od  lat 
dziewięćdziesiątych działałam  w organizacjach pozarządowych w Gdańsku. . 
Współtworzyłam Fundację  Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych i Korporację Organizacji Samopomocowych  „KOS”. Od   2003 r. po 
ponownym powrocie do Gdańska już na stałe,  działałam   głównie z seniorami. Najpierw 
był to Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku (GUTW), gdzie założyłam Koło Naukowe w 
ramach Samorządu Słuchacza GUTW (Specyfika instytucji kulturalnych jako miejsca 
edukacji, Religie i religijność) oraz Koło Zainteresowań (turystyka, kultura, rekreacja). 
Organizowałam wiele wycieczek po Pomorzu np. Szlakiem Zamków Krzyżackich, do 
Arboretum Wirty, Odry czy KL Stutthof, później także w dalsze regiony Polski: Toruń, 
Elbląg, Białystok, Wrocław, Książ, Karpacz   
Moje życiowe motto: „Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere” czyli: Musisz żyć dla innych, 
jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. /Seneka/\To było i jest moje motto życiowe! 
Krótko o minionych latach: Aktywnym społecznikiem byłam od najmłodszych lat- 
harcerstwo i nie tylko. Kiedy zostałam słuchaczką Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku założyłam Koło kulturalno-turystyczne. Wkrótce przekształciło się w Koło 
Naukowe „Nauka i wiedza bez granic”. W roku 2009 napisałam artykuł o samokształceniu 
ludzi starszych, który został umieszczony w Roczniku Andragogicznym wydawanym przez 
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, p.t: „ Gdański Uniwersytet III Wieku jako 
źródło inspiracji dla samorozwoju pomorskich seniorów „.Później przeszłam do Akademii 
Trzeciego Wieku, tu znowu prowadziłam Koło Turystyczno-Kulturalne. W roku 2014 
założyłam Klub Seniorów na Dolnym Mieście „Rada Starszych. Nawiązaliśmy owocna 
współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu, dzięki wsparciu tego Centrum 
mogliśmy zrealizować kilka ciekawych inicjatyw senioralnych, z których dwie rozwinęły 
się w poważne projekty: 1/ Katalog miejsc i wydarzeń Dolne Miasto”, 2/ „Oblicza 
Gdańskich Wód” – realizowany nadal. Klub Seniorów  „Rada Starszych w tym roku został 
objęty patronatem przez Prezydenta Miasta Gdańsk. 

 W bieżącym roku 2016 kontynuowałam rozpoczęte wcześniej projekty. Pisałam wnioski 
o ich dofinansowanie, niestety tym razem nie udało się. Przez cały czas współpracuję z 
innymi organizacjami pozarządowymi, pomagając  
 
KOMISJE 
 
Edukacji, oświaty i wychowania, Rozwój społeczności lokalnych, Kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 
 
Katarzyna Komar-Macyńska  
ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE  
Wykształcenie wyższe magisterskie - Uniwersytet Gdański, Międzynarodowe Stosunki 
Gospodarcze, wydział ekonomiczny; Doświadczenie zawodowe: Praca w organizacjach 
pozarządowych (Związek Ukraińców w Polsce, Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej 
- prezes towarzyszenia, Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, praca jako koordynator 
finansowy projektów w Europejskim Centrum Solidarności, nauczyciel kultury Ukrainy w 
międzyszkolnym punkcie nauczania języka ukraińskiego, Umiejętności: pisanie wniosków, 
rozliczanie wniosków, sprawozdania finansowe, weryfikacja dokumentów - praca w 
korporacji na stanowisku zarządzającym baza danych, certyfikat samodzielnej księgowej), 
cechy osobowe - dokładność, skrupulatność, kreatywność, lekkie pióro. 
Chęć zdobycia doświadczenia w weryfikacji merytorycznej i formalnej wniosków, pomoc 
przy wyborze najlepszych pomysłów jest w pewnym sensie cegiełką, która pomaga 
budować świadome i wartościowe miasto. 
 
KOMISJE  
Wypoczynek dzieci i młodzieży, Edukacji, oświaty i wychowania, Rozwój społeczności 
lokalnych, Wspierania przedsięwzięć związanych z utworzeniem małych placów zabaw, 
Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
Promocji i organizacji wolontariatu 
 
 
 
ARTUR GLEBKO 
ZHP CHORĄGIEW GDAŃSKA 
 
Wykształcenie wyższe, Komendant Gdańskiej Chorągwi ZHP, realizator wielu 
przedsięwzięć o zasięgu krajowym, wojewódzkim i lokalnym dla dzieci i młodzieży, 
doświadczanie w: zarządzaniu nieruchomości, ocenie biznesplanów, ocenie realności 
wykonania projektu 
Zgłosiłem się do komisji konkursowych na prośbę GROP. Posiadana wiedza i 
dotychczasowe doświadczenie pozwoli mi na dokładne i sprawiedliwe ocenianie ofert 
konkursowych, zaspokających potrzeby mieszkańców i realnych do realizacji. 



 
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, Bezpłatne 
poradnictwo prawne, Prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi:, Ochrony i promocji zdrowia, Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz 
promowanie pozytywnych wzorców kibicowania, Wspierania przedsięwzięć związanych z 
utworzeniem małych placów zabaw, promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku 
pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Działalności wspomagającej 
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, Upowszechniania i ochrony 
wolności i praw człowieka oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców, Wspieranie 
zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności, Pozostała 
działalność 
 
BEATA MATYJASZCZYK  
ZHP CHORĄGIEW GDAŃSKA 
 
Posiadam 16 letnie doświadczenie w pracy w komisjach konkursowych, 10 letnie w 
wypracowywaniu regulaminów konkursów, kart oceny projektu, od 15 lat pracuje z 
organizacjami pozarządowymi, poznałam ich problemy, w tym w przygotowywaniu ofert. 
Mój czas i wiedze chcę poświęcić pracy w komisji na rzecz wyboru ofert najbardziej 
potrzebnych z punktu widzenia mieszkańców.  
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, Bezpłatne 
poradnictwo prawne, Prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi:, Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (MOPR), 
Profilaktyka uzależnień (WRS), Wypoczynek dzieci i młodzieży, Edukacji, oświaty i 
wychowania, Rozwój społeczności lokalnych, Ochrony i promocji zdrowia, Współpraca ze 
środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania, Wspierania 
przedsięwzięć związanych z utworzeniem małych placów zabaw, Kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego:, promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, Działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz działalności na 
rzecz integracji cudzoziemców, Promocji i organizacji wolontariatu, Działalności 
organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje, 

Wspierania rozwoju społeczności lokalnej:, Wspieranie zadań z zakresu porządku 
publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności, Pozostała działalność 
 
MAGDALENA WISZNIEWSKA  
STOWARZYSZENIE FORUM RAD DZIELNIC  
"Mam 40 lat. Ukończyłam Uniwersytet Gdański. Od 2010 roku działam w Radzie i 
Zarządzie Dzielnicy Stogi. Współpracuję z kilkoma stowarzyszeniami i fundacjami, 
działając zarówno na rzecz społeczności lokalnych, jak i w obszarze pomocy społecznej. 
Jestem Prezesem Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia 
Przyjazne Pomorze.  
Byłam koordynatorką wielu projektów m. in. w zakresie budowy placów zabaw i siłowni, 
utworzenia zieleńców, zajęć rekreacyjno - sportowych. Nadto niejednokrotnie 
organizowałam spotkania integracyjne, warsztaty, festyny. " 
Kilkuletnia działalność w stowarzyszeniach przy różnorodnych projektach, pozwoliła mi 
na zdobycie doświadczenia, które w mojej ocenie jest niezbędne do podjęcia pracy w 
komisji konkursowej. 
Jestem osobą dyspozycyjną i posiadam potrzebną wiedzę praktyczną, co pozwoli mi na 
rzetelną pracę i obiektywną ocenę złożonych ofert. Myślę, że potrzebna jest silna 
reprezentacja NGO w komisjach konkursowych, dla mnie zaś będzie to okazja do 
zdobycia kolejnego, cennego doświadczenia.  " 
 
KOMISJE 
Pomocy społecznej, Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, Bezpłatne 
poradnictwo prawne, Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (MOPR), 
Profilaktyka uzależnień (WRS), Wypoczynek dzieci i młodzieży, Edukacji, oświaty i 
wychowania, Rozwój społeczności lokalnych, Ochrony i promocji zdrowia, Wspierania 
przedsięwzięć związanych z utworzeniem małych placów zabaw, Kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego:, promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, Upowszechniania i ochrony wolności i 
praw człowieka oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców, Działalności 
organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje, 
Wspierania rozwoju społeczności lokalnej:, Wspieranie zadań z zakresu porządku 
publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności, Pozostała działalnoś

 


