
 
 

 

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy listę kandydatów do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. 

Kandydaci są prezentowani w kolejności alfabetycznej. W tej samej kolejności nazwiska zostaną umieszczone 

na karcie do głosowania.  

 

W pierwszym akapicie kandydaci odpowiadali na pytanie: Dlaczego Pan/Pani kandyduje do GROP, czym 

chciałby/chciałaby się zająć w GROP. 

W drugim znajduje się Opis doświadczenia, które chce kandydatka/kandydat wykorzystać w pracy GROP. 

 

Z pośród poniższych osób możecie Państwo w trakcie głosowania dokonać wyboru nie więcej jak 15 osób 

przez postawienie znaku X przy nazwisku wybranych osób.  

W przypadku wyboru 16 i więcej osób, głos będzie nieważny. 

 

Przypominamy o dostarczeniu w dniu spotkania plenarnego do godz. 10.30 upoważnienia do głosowania 

w imieniu organizacji pozarządowych (1 głos na organizację), oryginału zgłoszenia kandydata 

 

CHABEL MICHAŁ  Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście 

 

Urodziłem się w Gdańsku, ukończyłem studia w Bałtyckiej Wyższej Szkole 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. Uczestniczyłem w wielu projektach aktywizujących dla osób potrzebujących 

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

Wspólnotowego dla osób bezdomnych i punktów charytatywnych ale także prowadziłem koordynacje 

projektów samorządowych, wojewódzkich oraz ministerialnych. 

 

Motywacją do kandydowania jest chęć wzmocnienia partnerstwa lokalnego pomiędzy miastem 

a organizacjami pozarządowymi, które mają służyć zaspokajaniu 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. Od 2007 roku pełnię funkcję Prezesa Stowarzyszenia Bank Żywności w Trójmieście, która pozwala 

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

 Realizuję Program Pomocy dla Najuboższych FEAD oraz „Sklepy Społeczne” które pozwalają dostrzegać 

potrzeby osób potrzebujących, ale także realizować zmiany proekologiczne wpływające na nasze codzienne 

życie. Działając w organizacji pozarządowej nauczyłem się reagować i szukać rozwiązań które wymagają 

szybkich decyzji. Wiem, iż do wdrożenia wielu rozwiązań potrzebne jest bezpośrednie zaangażowanie. Nie 

można skupiać się tylko na narzekaniu i czekać, aż ktoś za nas coś zrobi.  

 

CWOJDZIŃSKA JOANNA                 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Gdańsku  

 

Organizacja nasza wspiera OzNI i ich rodziny od urodzenia do śmierci tworząc lokalny system wsparcia przez 

całe życie przenosząc nasze lokalne rozwiązania na poziom ogólnopolski. Bardzo cenię współpracę z innymi 

organizacjami i osobami, dzięki której razem możemy lepiej stawiać czoła nowym wyznaniom 

i rozbudowywać system kompleksowego i całożyciowego wsparcia.  W nowej kadencji pracy w GROP 

chciałabym kontynuować budowanie sieci wsparcia  osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz 

współpracować z samorządem lokalnym w realizacji m.in. Powiatowego Programu działań na rzecz osób 



 
 

 

niepełnosprawnych oraz Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego ze szczególnym naciskiem na  

deinstytucjonalizację po to,  by osoby z niepełnosprawnościami nie musiały, z powodu braku usług 

wspierających je w lokalnym środowisku, zamieszkać w domu pomocy społecznej wbrew swojej woli i bez 

możliwości wyboru. 

Od 30 lat związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polskim Stowarzyszeniu 

na  rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Szczególną uwagę poświęcam wspieraniu osób ze 

znaczną i sprzężoną niepełnosprawnością aby mogły one prowadzić niezależne życie, realizować pasje, 

pracować, żyć w rodzinie i usamodzielniać się. W swojej działalności zainicjowałam i koordynowałam wiele 

projektów. PSONI prowadzi 12 placówek m.in. Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, 

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych, WTZ, ŚDS, Biuro Integracji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych BIZON, ECEKON z  Orkiestrą VITA ACTIVA, Wolontariat krajowy i zagraniczny, programy 

asystenckie i wytchnieniowe, Zespół Mieszkań Społecznych. Cenię współpracę między różnymi podmiotami 

i dostrzegam w tym szanse na rozwój usług wspierających mieszkańców Gdańska. Pracuję w zespołach 

opracowujących założenia do strategii deinstytucjonalizacji, asystencji osobistej, ustawy o wyrównywaniu 

szans osób niepełnosprawnych. W pracach  wykorzystuję nie tylko swoje doświadczenia ale również 

doświadczenia innych organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdańska.   

 

FOLKMANN-BANASZAK BRYGIDA  Stowarzyszenie "Dla Siedlec" 

 

Chcę reprezentować organizacje pozarządowe działające lokalnie, znam ich problemy i chciałabym wspierać 

je w ich działaniach. Małe organizacje mają problemy ze znalezieniem księgowości, która by prowadziła jej 

sprawy, Uważam, że warto utworzyć zespół księgowych, który zajął by się obsługą niedużych organizacji za 

kwotę, na którą by było je stać. 

 

Od lat aktywnie działam w Stowarzyszeniu "Dla Siedlec" na rzecz społeczności lokalnej, a od 2015 w ramach 

Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka". Znam zagadnienia związane z prowadzeniem lokalnej aktywności  oraz 

problemy z jakimi borykają się takie jak moja organizacje. 

 

JABŁOŃSKA MAGDALENA  Fundacja Nielada Historia 

  

Chciałabym wesprzeć GROP swoim doświadczeniem w budowaniu wizerunku i profesjonalizacji gdańskiego 

sektora pozarządowego, tak aby NGO stały się ważnym partnerem dla biznesu w realizacji celów CSR 

(Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).  Uważam, że istnieje realna potrzeba, aby lokalne NGO wspólnie 

wypracowały dobrą marką. Podniosłoby to ich wartość w oczach potencjalnych partnerów z innych 

sektorów. GROP jako instytucja rzecznicza powinna także wprowadzić takie zmiany u siebie i położyć nacisk 

na wzmocnienie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.  W tym celu kluczowe jest opracowanie spójnej 

strategii dotyczącej promowania sektora pozarządowego. Brak kompetencji w szeroko pojętym marketingu 

oraz brak wiedzy na temat możliwości, jakie daje tak silny trend CSR-u są przeszkodami na drodze rozwoju 

NGO, szczególnie pod kątem prowadzenia fundraisingu i zawiązywania rentownych partnerstw. Chciałabym 

także postawić na wzmocnienie sieciowana wśród gdańskich organizacji, wprowadzić w tym celu cykliczne 

i tematyczne spotkania, tak by GROP miał okazję bardziej wsłuchiwać się w głos organizacji, które 

reprezentuje. Sieciowanie powinno także prowadzić do zawiązywania partnerstw pod kątem projektów.  

 

Mam 25 lat doświadczenia - od pracy w dyplomacji, poprzez branżę eventową, działy marketingu aż po 

sektor pozarządowy. W każdym z tych obszarów zajmowałam się PRem, budową wizerunku i tworzeniem 

contentu. Posiadam kompetencje łączenia ludzi wokół małych i dużych spraw szczególnie związanych 

z CSRem, w którym się aktualnie wyspecjalizowała.  Od 2016 do 2018 roku byłam koordynatorką Gdańsk 

Business Run (Fundacja Poland Business Run) największej sztafety CSRowej. Od 2018 roku współpracuję ze 



 
 

 

Stowarzyszeniem Morena jako trenerka w tematyce promowania młodzieżowych projektów społecznych 

oraz działalności spółdzielni uczniowskich. W styczniu 2021 dołączyłam do Fundacji RC, gdzie współtworzę 

Kreatywny Dział PR jako specjalistka ds. komunikacji i budowania partnerstw oraz jako doradczyni 

w Gdańskim Centrum Organizacji Pozarządowych w zakresie tych dwóch zagadnień. Jestem 

pomysłodawczynią Spółdzielni Socjalnej Zeroban, która przerabia niepotrzebne materiały reklamowe na 

torby i różne akcesoria i promoje lokalną ekonomię społeczną. Jestem jedną z niewielu ekspertów 

mówiących zarówno po "biznesowemu" oraz po "ngosowemu", zatem potrafię świetnie łączyć te dwa 

światy.  

 

JANIKOWSKI TOMASZ  Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski. 

 

Od 32 lat nie obce mi są tematy Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, gdyż  od wielu lat jestem 

przewodniczącym Stowarzyszenia Gdański Komitet Obywatelski. Chcę się dalej przyczyniać do dobrej 

współpracy między sektorem NGO a Urzędem Miasta.  

 

Działam na rzecz Stowarzyszenia Gdański Komitet Obywatelski od 1990 roku. Najpierw jako  

wiceprzewodniczący, a od 2015 jako Przewodniczący Stowarzyszenia. Gdański Komitet Obywatelski zajmuje 

się pomocą osobom ubogim, schorowanym oraz dotkniętym problemem bezdomności. Pomoc ta polega na 

przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków obiadowych do jadłodajni na terenie miasta Gdańska, 

a także bezpośrednio do miejsc zamieszkania starszych, schorowanych lub niepełnosprawnych osób. 

Ponadto, Stowarzyszenie pomaga dzieciom ze środowisk niewydolnych wychowawczo, znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej, poprzez przygotowywanie posiłków obiadowych do szkół podstawowych na 

terenie miasta Gdańska. Od 15 lat zasiadam w różnych Komisjach Konkursowych organizowanych przez 

MOPR, a także WRS , Urząd Marszałkowski oraz Wojewodę Pomorskiego. 

 

JASTRZĘBSKI DAWID  Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 

 

Poprzez członkostwo w GROP chciałbym kontynuować szerzenie idei wolontariatu oraz korzyści z niego 

płynących. To obszar niezwykle ważny zarówno w nowo powstałych jak i wieloletnio działających 

organizacjach pozarządowych. Jako aktywny działacz społeczny posiadam niezbędną wiedzę oraz 

doświadczenie w tej dziedzinie, którym chcę się dzielić. 

 

Aktywny działacz społeczny, lider stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Specjalizuje 

się w dziedzinie wolontariatu i aktywności obywatelskiej. Na przełomie lat koordynował szereg projektów 

społecznych finansowanych ze źródeł rządowych, samorządowych oraz europejskich. Prowadzi liczne 

szkolenia z zakresu wolontariatu tj. zarządzanie wolontariuszami, wolontariat seniorów, wolontariat 

sportowy. Na przełomie lat, koordynował działaniami setek wolontariuszy przy wielu wydarzeniach 

miejskich. Jest pomysłodawcą wielu projektów na rzecz rozwoju wolontariatu m.in. gry szkolnej Termosfera. 

W ramach swojej działalności współtworzył nowy system pośrednictwa wolontariatu, wdrożył i wypracował 

narzędzia do budzenia aktywności społecznej w tym seniorów. 

 

KASZKIEL-SUSKA ALINA  Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 

 

Ponownie kandyduję do GROP, ponieważ mogę dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym 

i znajomością obszaru pomocy społecznej, ponadto dysponuję czasem aby się zaangażować w tę aktywność 

społeczną. Natomiast znajomość specyfiki wielu organizacji pozarządowych w Gdańsku, pozwoli mi na 

reprezentowanie ich interesów. Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą środowiskowym, 

mediatorem rodzinnym, specjalistą ds. organizacji pomocy społecznej. Od 40 lat związana jestem z pomocą 



 
 

 

społeczną zarówno w strukturach samorządowych jak i pozarządowych. Od 14 lat jako założycielka i prezeska 

zarządu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, działam głównie w obszarze zdrowia psychicznego, 

udzielając wsparcia osobom w kryzysach psychicznych, rodzinom wieloproblemowym, dzieciom i młodzieży 

z problemami psychicznymi. Od wielu lat aktywnie uczestniczę w budowaniu i realizacji miejskich strategii, 

programów i modeli m.in.: Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Gdański Program 

Mieszkalnictwa Społecznego, Gdańska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gdański model 

deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, Wieloletni Ramowy Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 

Gdańska. 

 

Swoje wieloletnie doświadczeniem zawodowe w obszarze pomocy społecznej budowałam działając  również 

w strukturach doradczych i konsultacyjnych m.in.: w Gdańskiej Radzie ds. Osób z Niepełnosprawnościami, 

Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych, Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, a od 

bieżącego roku również Pomorskiej Radzie Organizacji Pozarządowych. W centrum mojej uwagi zawsze był 

człowiek, niezależnie od jego sytuacji czy przynależności. Otwartość na drugiego człowieka i empatia 

sprawiają, że Fundacja Fosa, którą reprezentuję, rozwija się niosąc pomoc najbardziej potrzebującym 

Gdańszczankom i Gdańszczanom. To z kolei sprawia, że zatrudnienie  w FOSIE otrzymuje ponad 100 osób. 

Na stałe współpracuję i utrzymuję partnerskie, a czasem przyjacielskie relacje z ponad 30 organizacjami 

pozarządowymi w Gdańsku, tym samym znam ich specyfikę i problemy, które mogę w Radzie 

reprezentować. 

 

KONDRACKA EDYTA  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "FORUM" 

 

Chciałabym pracować na rzecz społeczności Gminy i Miasta Gdańska celem wsparcia organizacji 

pozarządowych swoimi kompetencjami w zakresie edukacji dorosłych, dzieci i młodzieży oraz organizacji 

imprez artystyczno-kulturalnych, eventów, plenerów malarskich, aktywności twórczo-hobbystycznej 

seniorów. 

 

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w zakresie terapii pedagogicznej i specjalnej, edukacji kulturalnej. 

 

KOWALSKI PIOTR  Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański 

 

Chciałbym mieć wpływ na wygląd artystyczny  i jakość plastyczną  przestrzeni miejskiej Gdańska. 

 

Doświadczenie w pracy z młodzieżą-pracownik dydaktyczny PWSSP obecnie ASP w Gdańsku. 20-letnie 

doświadczenie w projektowaniu identyfikacji wizualnych, Projektant i kaligraf , obecnie prowadzący galerię 

ZPAP Okręgu Gdańskiego Dom Liter przy ul. Piwnej 67/68 w Gdańsku. 

 

KRAUZE ŻANETA  Fundacja Przedsiębiorców 

  

Z uwagi na szeroki wachlarz pomocy, wiedzy jakim zajmuje się Nasza Fundacji, chciałabym podzielić się tym 

z innymi Organizacjami jak i nawiązać współpracę oraz wymienić się doświadczeniami by usprawnić pracę 

Naszych organizacji w przyszłości. 

 

Organizacja konwoji humanitarnych do Ukrainy, główny nacisk to zwierzęta, Współpraca z Naszymi 

schroniskami dla zwierząt, OTOZ Animals etc.  Organizuję konwoje humanitarne do Ukrainy głównie 

z naciskiem na zwierzęta, ma w tym ogromne doświadczenie i chętnie podzielę się tym z innymi jak i otwarta 

jestem na ulepszenie i poprawę pracy takich organizacja jak Nasza. 



 
 

 

KUNKEL SŁAWOMIR  Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" 

 

W GROP chciałbym zajmować się pomocą społeczną, a w szczególności tematyką związaną z bezdomnością, 

profilaktyką i terapią uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

2003 r.- 2007r. Pracownik TPBA koło gdańskie od 2008 r. – Kierownik Pogotowia Socjalnego dla Osób 

Nietrzeźwych TWP „Przystań”. 0d 2018 -Praktyk Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu 

(BSFT). Od 2013 – koordynator programu korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Od 

2017 – prowadzący program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Od 2021 - członek 

Z.I. ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPR w Gdańsku. 

 

KWIATKOWSKI DOMINIK  Fundacja Społecznie Bezpieczni  

 

Kandydują ponieważ uważam iż potrzebny jest silniejszy głos podmiotów ekonomii społecznej w GROP.  

 

Posiadam ponad 18 lat doświadczenia w pracy w organizacjach pozarządowych zarówno z Gdańska, jak 

i z całej Polski. Chciałbym podzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu ekonomii społecznej 

i pozyskiwania różnych źródeł dofinansowania na działalność gdańskich organizacji. 

 

LIPNIACKA GRAŻYNA  Polski Związek Emerytów Rencistów I Inwalidów  Oddział 

Okręgowy W Gdańsku 

 

W ramach naszej organizacji mobilizujemy  Seniorów do aktywnego trybu życia, zmierzającego  do poprawy 

stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, przez  uprawianie sportu, rekreację, zaangażowanie kulturalne. We 

własnej organizacji mamy bardzo ograniczone środki finansowe (utrzymujemy się z części składek) dlatego 

też uważam, że działanie wspólnie i porozumieniu z innymi organizacjami, pomoże stworzyć program jak 

poprawić aktywność  tej grupy  mieszkańców miasta Gdańska .( osób w wieku 60+) Będziemy mogli 

skoordynować nasze działania, wspólnie tworzyć programy prowadzące do  przeciwdziałania poczucia 

osamotnienia, wykluczenia społecznego i bezradności osób starszych. Zwiększą się też kompetencje 

i skuteczność organizacji, w  zakresie  ich  oddziaływania na Samorządy.  

 

Z mojego doświadczenia widzę, że jakość życia osób w starszym wieku oraz ich funkcjonowanie w 

społeczności lokalnej w dużej mierze zależy od barier ekonomicznych, mentalnych i funkcjonalnych. Bariery 

te powodują ograniczenia i  trudności w dostępie do usług społecznych: kultury, edukacji, turystyki 

i rekreacji, udziału w życiu społecznym. Dlatego istnieje potrzeba wsparcia tej grupy wiekowej aby zapobiec 

pogłębianiu się procesu ich marginalizacji. 

 

MATYJASZCZYK BEATA  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 

W mijającej kadencji byłam chyba jedyną osobą spośród członków GROP, która czytała wszystkie 

dokumenty, w tym projektu zarządzeń konkursowych dotyczące współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi. Z poczucia obowiązku uczestniczyłam w większości spotkań, które dotyczyły gdańskich 

organizacji, podczas których były wypracowywane programy, strategie. Zgłaszałam najwięcej uwag, dbając 

bezinteresownie o dobro wszystkich organizacji w Gdańsku. Podczas konsultacji społecznych otwartych dla 

wszystkich dokumentu  „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” byłam jedynym przedstawicielem ngo, 

który uczestniczył i zgłaszał uwagi dotyczące roli ngo w nowej perspektywie.   

W GROP nowej kadencji chciałbym kontynuować działania nastawione na zwiększenie udziału organizacji 

w życiu naszego Miasta, w szczególności w zakresie zwiększenia liczby zadań oraz środków przekazywanych 



 
 

 

organizacjom. Chciałabym skupić się na rozwiązaniach prawnych dostosowanych do potrzeb i możliwości 

organizacji, które mają znaczący wpływ na ich działania: jak kwestie lokali i odpłatności za nie,  dostępności, 

przesuwania środków pomiędzy pozycjami w zadaniach. 

 

Prawnik, od 20 lat specjalizujący się sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, w tym zlecaniu zadań, finansach, 

rachunkowości, zamówień publicznych, a ostatnio także dostępności.  

Przez 13 lat zarządzałam Hufcem ZHP Gdańsk Śródmieście (skupiał 1300 osób) odpowiadając 

za pozyskiwanie środków, kadry i bezpieczeństwo dzieci. Od 18 lat pracuję jako trenerka, doradca 

w sprawach prawnych dla organizacji pozarządowych, w tym przeszkoliłam 380 urzędników Miasta 

Stołecznego Warszawa w zakresie zlecania zadań organizacjom. Byłam pomysłodawczynią 

i współrealizatorką projektu sPawny Ekspert współfinasowanego ze środków EFS, który miał na celu 

zwiększenie udziału organizacji w procesie stanowienia prawa, w tym w woj. pomorskim. Od 22 lat pozyskuję 

środki na działania organizacji, opracowuję i koordynuję  projekty. Zawodowo koordynuję sieć placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Stacje” w woj. pomorskim. Sieć składa się z 10 placówek. 

Prywatnie kolekcjonuję kubki (mam ich ponad 500 szt.) mama 3 dorosłych dzieci, a od 1,5 roku dumna 

babcia😊 

 

MULARSKI KRZYSZTOF  Instytut Metropolitalny 

 

Kandyduję do GROP, ponieważ działalność organizacji pozarządowych jest mi bliska. Od ok. 10 lat 

współpracuję z różnymi gdańskimi fundacjami i stowarzyszeniami, angażując się w ich działania i doradzając 

im w sferze prawnej. Na forum GROP chciałbym podjąć lub zainicjować działania w następujących sferach: - 

rewizja form współpracy instytucji samorządowych z sektorem pozarządowym, oparta o program ewaluacji; 

- współpraca sektorów pozarządowego i spółdzielczego; - promowanie zwiększania środków finansowych 

i innych materialnych form wsparcia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; - formy 

demokracji miejskiej. 

 

W GROP chciałbym wykorzystać moje dotychczasowe doświadczenie w Radzie kadencji 2019-2021 oraz 

doświadczenie jako członka zarządu w Fundacji Instytut Metropolitalny i w Gdańskim Stowarzyszeniu 

Prawników "Progressio". Do aktywnej działalności na rzecz środowiska pozarządowego wykorzystam także 

doświadczenie dotychczasowej pracy doradcy formalno-prawnego w Gdańskim Centrum Organizacji 

Pozarządowych. Sektorem pozarządowym oraz spółdzielczym zajmuję się w pracy zawodowej, będąc 

aplikantem adwokackim w kancelarii specjalizującej się w  obsłudze stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni oraz 

jednostek samorządu terytorialnego.  

 

MORZYŃSKA DOBRAWA  Fundacja Gdańska 

 

Do GROP kandyduję by wspomóc sieciowanie i rozwój organizacji pozarządowych działających w Gdańsku, 

by efektywnie wykorzystywać mechanizmy współpracy międzysektorowej i wzmacniać siłę oddziaływania 

społecznego organizacji pozarządowych w Gdańsku.  

 

Od 2019 roku pracuję w Fundacji Gdańskiej, od marca 2022 r. jestem wiceprezeską fundacji. Ukończyłam 

studia w zakresie zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Fundacji Gdańskiej 

kieruję projektami, które budują sieć współpracy organizacji pozarządowych i przede wszystkim to 

doświadczenie chciałabym wnieść by wzmocnić pracę GROP. 

 



 
 

 

NIEMKIEWICZ ADAM  Stowarzyszenie Morena 

 

Chciałbym kandydować, gdyż chciałbym zaangażować w pracę GROP nie tylko siebie, ale też prowadzoną 

przeze mnie organizację - Stowarzyszenie Morena. Jestem pewien, że trzeba zmienić diametralnie sposób 

działania GROP w wielu aspektach. Jeśli do GROP wejdą przedstawiciele dużych lub prężnych organizacji 

powinno się wykorzystać potencjał nie tylko tych osób, które do GROP trafią, ale także ich zaplecza. Do tego 

będę namawiał GROP, gdyż jako Morena możemy wziąć na siebie wzięcie na stałe jakiegoś zadania. Jeśli np. 

10 prężnych organizacji weźmie także konkretne małe zadania to wspólnie popchniemy znacznie działania 

gdańskich NGO na wyższy poziom.  Drugi powód, dla którego kandyduję to fakt, że chciałbym by gdańskie 

NGO wzięły wspólnie większą odpowiedzialność za sprawy nas dotyczące. Należy zewaluować ostatnie lata 

pracy, wyciągnąć wnioski i po wykonaniu badania potrzeb (a one się zmieniają) należy wskazać co będzie 

priorytetem i co GROP może zrobić (bo wszystkiego nie zrobi) - a potem robić to. Nigdy nie da się zrobić 

wszystkiego, ale jeśli zrobimy większość - ruszymy wsparcie dla gdańskich NGO. 

 

W organizacjach działam od 30 lat i od tego czasu jestem m.in. instruktorem ZHR. Byłem członkiem GROP 

wiele lat temu, ale i ogólnopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przez 7 lat byłem komendantem 

Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - szefem m.in. służby 1100 harcerek i harcerzy na 

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i 200 osób na ŚDM w Panamie. W latach 2018-2022 byłem 

współkoordynatorem projektu ROHIS dla 7 największych polskich organizacji harcerskich. 

W Gdańsku koordynowałem w Morenie ponad 120 projektów. M.in. koordynowałem działania Moreny 

w projekcie partnerskim, które objęły 18 000 uczniów i nauczycieli. Do grudnia br. realizuję projekt unijny 

z Caritas Polska dla 2500 młodych osób, zdobywających nowe kompetencje. Będąc szefem Moreny 

nadzoruję lub koordynuję 18 projektów. W pracy GROP chcę wykorzystać umiejętności i doświadczenia 

z ww. projektów, m.in. w zakresie koordynacji współpracy organizacji i grup - oraz budowania i wdrażania 

narzędzi wsparcia organizacji. 

 

NOWAKOWSKA LUCYNA  Fundacja Hospicyjna 

  

Od ponad 11 lat pracuję w Fundacji Hospicyjnej prowadzącej Hospicjum Dutkiewicza, a obecnie budującej 

Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku. Posiadam wykształcenie wyższe podyplomowe i kwalifikacje 

z zakresu zarządzania jakością, projektami i ochroną danych osobowych. Ważna jest dla mnie społeczność 

lokalna, ekologia, wolontariat i inicjowanie wszelkich działań polepszających dobrostan ludzi. 

22 października br. ukończyłam Kuźnię Liderów Gdańskich NGO, gdzie nabyłam nowe umiejętności 

i poznałam specyfikę wielu innych organizacji z 3 sektora. 

 Kandyduję do GROP, gdyż sprawy sektora pozarządowego są mi najbliższe. Wiem, że ich efektywne działanie 

jest niemożliwe bez współpracy z jednostkami samorządowymi. Chciałabym móc kreować podwaliny tej 

współpracy. Dobrze sobie radzę z analizą, systematyką i porządkowaniem danych. Umiem pisać 

i opracowywać różnego rodzaju dokumenty. W GROP mogłabym zająć się tworzeniem nowych systemów, 

procesów i procedur. Wniosłabym działanie osoby empatycznej i dobrze zorganizowanej, umiejącej słuchać 

i wychodzącej poza utarte schematy. Bogate doświadczenie zawodowe i liczne szkolenia byłyby przesłanką 

do aktywnej współpracy dla dobra gdańskich organizacji. 

  
Przez wiele lat swojej pracy zawodowej zajmowałam się wdrażaniem systemów zarządzania. Posiadam 

uprawnienia auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz certyfikat menadżera jakości. Jestem także opiekunem 

medycznym. W swojej pracy w Fundacji Hospicyjnej zajmuję się systemem ochrony bezpieczeństwa danych, 

IT, pisaniem i koordynacją projektów oraz pracami związanymi z organizacją wewnętrzną. Bliskie są mi także 

działania z zakresu HR oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Lubię poznawać nowych ludzi i uczyć się 



 
 

 

nowych rzeczy, aktywnie podchodzę do każdego problemu. W mojej pracy dla GROP chciałabym wykorzystać 

swoje zdolności analityczne i syntetyczne, wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania organizacji, 

łatwość w tworzeniu dokumentacji, otwartość na inne poglądy i umiejętność komunikacji w sytuacjach 

trudnych. Gotowa jestem do pracy samodzielnej, jak i w zespole. Interesuję się wszystkim, co się dzieje 

w naszym mieście. Widzę duże korzyści, jakie mogą wyniknąć z działania GROP dla dobra współpracy 

samorządu i organizacji pozarządowych na terenie Gdańska. 

 

OLECH PIOTR Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie  
  
Kandyduję do GROP by reprezentować głos i perspektywę osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia 

społecznego a także organizacji pozarządowych wspierających osoby w różnych kryzysowych sytuacjach. 

W GROP chciałbym zająć się długoterminową współpracą organizacji pozarządowych w miastem Gdańsk. 

 

Ekspert i pracownik organizacji pozarządowych oraz mikroprzedsiębiorca. Obecnie koordynator 

merytoryczny wdrożenia metody Najpierw Mieszkanie w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, pracujący 

w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta. W latach 2015 - 2018 roku zastępca dyrektora ds. integracji 

społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W latach 2001 do 2014 roku 

sekretarz zarządu oraz dyrektor Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Z wykształcenia 

pracownik socjalny (specjalizacja - organizowanie społeczności lokalnych) a także socjolog. Koordynator 

ogólnopolskiego partnerstwa największych polskich organizacji działających w obszarze bezdomności, 

zawiązanego na potrzeby stworzenia modeli i standardów usług świadczonych w zakresie bezdomności 

(2009-2014).  

 

POPOWSKI RYSZARD  Towarzystwo Polska -Niemcy w Gdańsku 

 
Kandyduję do GROP, by wspierać współpracę różnych organizacji z Miastem Gdańsk w zakresie realizacji 

celów ustalonych w polityce miasta z jednej strony, oraz by pomóc wprowadzać do życia społecznego, 

w miarę możliwość, potencjał tych organizacji do realizacji ich celów, niekiedy specyficznych i rzadkich. Na 

przykład takich jak włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z powodu 

niepełnosprawności. Czy celów wynikających z wydarzeń niespodziewanych ale trudnych do adaptacji 

społecznej. Współczesne życie społeczne, w tym kulturalne, wymaga stosowania różnych form działania, 

wymaga elastyczności i niekiedy szybkiego reagowania na zmiany zachodzące wokół nas. Organizacje są pod 

tym względem najszybsze i najbardziej efektywne. W GROP pragnę działać na rzecz zwiększania elastyczności 

i różnorodności form współpracy miasta Gdańska z organizacjami pożytku publicznego. Mam doświadczenie 

w animacji kultury w różnych dyscyplinach artystycznych w połączeniu z realizacją uniwersalnych celów 

społecznych. Bazą  mojej działalności jest praktyka animacyjna, doświadczenie  oraz towarzysząca temu 

refleksja naukowa (publikacje),  która sprzyja obiektywizacji działań.  

 
Jestem absolwentem Akademii Muzycznej, dr nauk pedagogicznych UG. Podczas pracy akademickiej 

wykształciłem zawodowo około 400 nauczycieli muzyki. Obecnie na emeryturze, kontynuuję pracę 

w organizacjach o profilu kulturalnym i pomocowym. Prowadzę działalność w zakresie edukacji kulturalnej, 

kulturowej, w szczególności w środowisku osób z niepełnosprawościami. Jestem współtwórcą (wraz 

z Mirosława Lipińską) Orkiestry Vita Activa www.orkiestra-vita-activa.pl oraz Europejskiego Centrum 

Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawościami www.ecekon.pl. (PSONI). Jestem autorem artykułów na 

temat edukacji muzycznej i animacji kultury. Autorem tomiku Wiersze o muzyce – dyskusje o muzyce 

i sztuce, wystaw fotograficznych, scenariusza spektaklu (II nagroda). Zrealizowałem 250 filmów 

dokumentujących osiągnięcia muzyczne osób z niepełnosprawnościami (YTECEKON).  W ciągu 27 lat pracy 

na rzecz kultury w Gdańsku zorganizowałem 280 koncertów Orkiestry i kilkadziesiąt koncertów ECEKON 



 
 

 

w bliskiej współpracy w wieloma stowarzyszeniami i fundacjami, instytucjami. Współpracowałem z Biurem 

Kultury podczas prac nad projektem edukacji kulturowej. Działałem w GROP i byłem członkiem komisji 

konkursowych.  

 

PLĄSKOWSKA MAŁGORZATA  Stowarzyszenie Gdański Nestor 

 

Przez całe swoje dorosłe życie, byłam aktywistką w organizacjach pozarządowych, poznając ich prace od 

środka, We wszystkich swoich działaniach priorytetem stało się dla mnie; wyrównywanie szans kobiet, 

niezależnie od wieku, przynależności społecznej, religijnej i kulturowej.  Często zapomniane przez innych, 

samotne, przytłoczone życiem codziennym, są olbrzymią siłą która potrzebuje ogniwa zapalnego do 

pozytywnych zmian  Cztery lata temu stworzyłam projekt Kobieca Siła Sztuki, propagujący działania 

kulturalne kobiet w regionie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, aktywizując nie tylko artystki 

i kobiety kultury lecz także mieszkanki Gdańska. Do tej pory w ramach projektu odbyło się 48 wydarzeń 

kulturalnych i społecznych na terenie woj. pomorskiego. W swojej działalności na rzecz mieszkańców 

wykorzystuje wysokie umiejętności organizacyjne i komunikatywne. Kandydując do Rady Organizacji 

Pozarządowych realnie spoglądam na potrzeby mieszkanek Gdańska, staram się czerpać z wiedzy jaką dają 

wszystkie gdańskie organizacje, oraz ludzie którzy je budują. Na co dzień jestem artystką- plastykiem, bardzo 

mocno utożsamiającą się z kulturą i historią regionu co przekłada się nie tylko  

 

1997-2002- koordynator akcji społecznych, przy ZSMP Gdańsk, 2006-2011- współorganizacja wydarzeń 

kulturalnych i społecznych skierowanych do mieszkańców Dolnego Miasta- prowadzący SP 65 2016-2017- 

wolontariusz, praca z osobami niepełnosprawnymi- zajęcia plastyczne- Środowiskowy Dom Samopomocy 

Jana Pawła II 2020-2021- współorganizator wydarzeń kulturalnych- ACK Alternator UG 2018-2022- 

współorganizacja konferencji, wystaw, warsztatów- propagujących działania kulturalne kobiet w regionie- 

w ramach projektu Kobieca Siła Sztuki 

2022- organizacja akcji pomocowych- Fundacja Droga 2020-2022- wolontariusz- SP 45 ( warsztaty, akcje 

społeczne, Wośp) 2016- 2022- wolontariusz, pomysłodawca projektów kulturalnych i społecznych 

skierowanych do kobiet min. Pawilon Sztuki 2020, Dotknij Kobiecej Siły, Kobieca Siła Sztuki, Brama nr.2,  - 

Stowarzyszenie Gdański Nestor, nominowana przez odchodzący Zarząd na funkcje Prezesa Zarządu. 2020- 

2022- zajmuje się pozyskiwaniem i przygotowaniem dotacji i stypendiów dla twórców z regionu woj., 

pomorskiego- Stowarzyszenie Gdański Nestor. 

 

PÓŁTORAK KAZIMIERZ  Fundacja Laurentius 

 

Chciałbym się zająć pomocą osobom w podeszłym wieku i osobom z niepełnosprawnością w codziennym 

zmaganiu się z problemami życiowymi. 

 

Doświadczenie: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie 

oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością  

Intelektualną, obecnie Dyrektor Centrum Opieki Serenus - oddziału Fundacji Laurentius w Gdańsku 

(Diakoneo, Niemcy).    

 

RUSZKOWSKI MARIUSZ Fundacja dla Dziecka i Rodziny "Wschodzące Słońce " 

 
W ramach GROP: - wspierać rozwój zdrowia,  sportu / aktywizacji ruchowej beż względu na wiek; - przeciw 

działać uzależnieniom szeroko pojętych w tym Nowym Substancjom Psychoaktywnym -  zwiększyć działania 

w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym; - wspierać NGO zajmujace się problematyką FASD- 

wychowanie, opieka osoby z FASD; - wspierać NGO zajmujące się szeroko rozumianą przemocą wobec innych 



 
 

 

osób, w tym przemocą w rodzinie - wzmocnić rolę GROP jako rzecznika organizacji pozarządowych,  czyli 

instytucji występującej aktywnie na rzacz interesów Gdańskich NGO; - polepszyć komunikację GROP z NGO 

Gdanskimi  - zwiększyć nacisk na sieciowanie / współpracę i  poznawanie się Gdanskich NGO; - organizować 

częstsze spotkania branżowe NGO; 

 
Prowadzę Fundację od 10 lat, ktira od  6 lat zajmuje przeciwdziałaniem uzależnieniom od substancji 

psychoaktywnych, ryzykownego używania elektronicznych środków przekazu. W tym roku rozpoczęliśmy 

działania wraz Instytutem Transportu Samochodowego, UG, GUMED dotyczące bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym (stosowanie przez kierujących pojazdem substancji psychoaktywnych w tym leków). Od 8 lat 

prowadzimy Pomorską Kampanię STOP FAS (czyli zsumujemy się wraz z kanadyjskim parterem problematyką 

FASD) . Od 2020 r. organizujemy Pomorską Kampanii Białej Wstążki (dotyczącą przemocy wobec dziewcząt  

/ kobiet).. Od dwóch lat zajmujemy się aktywizacją ruchu/sportem wśród mieszkańców Gdańska.Wieloletnie 

doświadczenia współpracy z samorządami,  instytucjami publicznymi i niepublicznymi w województwie i po 

za nim będę chciał wykorzystać w pracach GROP.  

 

RUTKOWSKA ELŻBIETA  Stowarzyszenie WAGA  

 
Po raz kolejny kandyduję do GROP. Zasiadałam już w Radzie przez dwie ostatnie kadencje, jestem też 

członkinią GRDPP. Widzę przestrzeń do dalszego działania i zmieniających się potrzeb. Uczestniczę również 

w wielu procesach odbywających się aktualnie. Zależy mi na umiejętności efektywnego budowania 

partnerstw przez co rozumiem:  - zachęcanie osób do wspólnego działania;  - utrzymania zaangażowania 

podczas pracy ze szczególnym uwzględnienie umiejętności zarządzania procesem grupowym;  - wspólnego 

świętowania efektów;  - utrzymania bezustannej radości podczas spotykania się przy różnych okazjach i chęci 

rozbudowywania sieci partnerstw.  Moim zdaniem jest to możliwe m.in. wtedy, gdy dane działanie kojarzy 

się osobom uczestniczącym z wzmocnieniem oraz wzmacnianiem sektora. Jako konieczne postrzegam 

również umiejętność skutecznego zbierania potrzeb. Chciałabym też poświęcić czas na namysł, jak 

budowanie przestrzeni do realizacji przedsięwzięć przekłada się na rozwój osobisty, i jak wzmacnia 

poszczególne osoby oraz cały sektor.  

 
Przez ostatnie lata w wielu projektach jestem odpowiedzialna za współpracę międzysektorowa. Jestem 

zdania, że to doświadczenie przekłada się na skuteczność przedsięwzięć. Z trzecim sektorem jestem związana 

od kilkunastu lat. Przez ostatnie dwie kadencje byłam członkinią Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 

oraz Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Aktualnie jestem koordynatorką działania 

realizowanego w województwie pomorskim z udziałem samorządów oraz 3. sektora. Widzę ogromne 

korzyści płynące z tego połączenia i jestem przekonana, że dzięki takiej pracy możemy skutecznie wpływać 

na zmianę oraz rozwój.  Aktywnie udzielam się w pracach komisji konkursowych. Staram się też edukować 

organizacje w coraz lepszym odpowiadaniu na wymogi wnioskowe. Wierzę, że możemy usłyszeć i zrozumieć 

nasze wzajemne potrzeby.  Przez wiele lat kierowałam Centrum Kultury, gdzie prowadziła działania 

animacyjne włączające osoby młode oraz seniorskie. Działania międzypokoleniowe realizowane narzędziami 

kultury uważam za bardzo skuteczne i prowadzące do zmiany polegającej na większej uważności oraz 

włączeniu społeczności lokalnej. To doświadczenie będę chciała wykorzystać w dalszej pracy w GROP.  

 

SAMBORSKI ŁUKASZ  Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych 

 
W ramach GROP chciałbym: - wzmocnić rolę GROP jako rzecznika organizacji pozarządowych - instytucji 

występującej aktywnie na rzecz interesów gdańskich organizacji - polepszyć komunikację GROP z gdańskimi 



 
 

 

organizacjami - przywrócić częstsze spotkania branżowe organizacji  - zwiększyć nacisk na sieciowanie 

i poznawanie się gdańskich NGO - zmienić regulamin i umożliwić wybór członka GROP i jego zastępcy. 

 
Ze względu na pełnione funkcje w krajowej Radzie Pożytku Publicznego oraz innych organach 

konsultacyjnych chciałbym być łącznikiem między GROP, a tymi instytucjami, zapewniając lepszy obieg 

informacji i wiedzy. Związany z sektorem pozarządowym od 10 lat. Jest ekspertem w zakresie m.in. 

finansowania działań NGO. Wcześniej koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych. 

Obecnie, poza pracą na rzecz Fundacji RC, jest członkiem krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII 

Kadencji. Jest również członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji przy 

Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego pracuje w grupach roboczych ds. strategicznych 

oraz edukacyjnych. Ponadto członek Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.  Członek Zarządu 

Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

PROSPEKT. Od lutego do grudnia 2021 członek zespołu eksperckiego przy Przewodniczącym Komitetu do 

spraw Pożytku Publicznego w zakresie opracowania kształtu nowej ustawy o Radzie Dialogu Obywatelskiego. 

Współautor raportu „Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w latach 2020 i 2021”. 

 

SIUDA-PIOTROWSKA NATALIA  Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION 

 

Jestem członkinią obecnej kadencji GROP. Chciałabym kontynuować działania prowadzone w Radzie, 

w szczególności związane z rolą GROP jako reprezentacji sektora pozarządowego w Mieście.  

Jednocześnie chciałabym wspierać proces sieciowania organizacji, wzmacniania ich kompetencji 

i budowania relacji z samorządem lokalnym oraz biznesem, jak również pomiędzy organizacjami. Chciałabym 

móc dzielić się swoim doświadczeniem, a także wspierać organizacje szczególnie młode (które wspieramy 

m.in. w Kuźni Liderek i Liderów NGO, innowatorek i innowatorów społecznych w programie INNaczej) 

w procesie włączania się w aktywne współtworzenie silnego sektora w Gdańsku.  

 

Do pracy w GROP chciałabym wykorzystać moje ponad 12- letnie doświadczenie pracy w 3. sektorze, 

w szczególności związane ze wspieraniem organizacji i inicjatyw społecznych. Jestem certyfikowaną 

trenerką, mentorką i doradczynią. Wspieram, słucham i pomagam organizacjom pozarządowym, 

przedsiębiorstwom społecznym, aktywistkom i aktywistom w obszarach dotyczących tworzenia 

i funkcjonowania organizacji pozarządowych, finansów organizacji, projektowania usług społecznych, 

współpracy z otoczeniem, odpowiedzialności fizycznej, czy ekonomii społecznej. Na co dzień jestem 

w Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION, w której staramy się wspierać międzysektorowe 

inicjatywy i łączymy potencjały organizacji, biznesu i samorządu. Jestem autorką publikacji i artykułów. 

Ukończyłam politologię na Uniwersytecie Gdańskim i ekonomię społeczną na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Krakowie, obecnie jestem studentką SWPS na kierunku projektowania usług. Na co dzień edukuję, 

informuję i sieciuję organizacje, pomagam im aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym naszego miasta, 

włączać się w różne działania, współpracować z innymi podmiotami społecznymi, publicznymi i prywatnymi. 

 

SOWIŃSKA DANUTA  Fundacja Diversity Polska 

  

Chciałabym zająć się w GROP współpracą międzysektorową. Uważam, że moja perspektywa jako 

przedsiębiorczyni, fundatorki, trenerki i społeczniczki wniesie dużo nowej wiedzy, umiejętności 

i kompetencji do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Mam wieloletnie relacje z firmami z całej 

Europy. Długoletnie współprace przy moich wydarzeniach np. z Nordea, State Street, AMS, Bayer. Mam 

doświadczenie współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi z Gdańska, Polski, Europy. Organizuję 

wizyty studyjne dla wolontariuszy z Niemiec i Finlandii. Współpracuje z Urzędem Miasta Stołecznego 



 
 

 

Warszawy, z Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki,  z Gminą Łomianki, z Powiatem Kołobrzeskim, z Urzędem 

Marszałkowskim Warmia Mazury. 

 

Jestem dyplomowaną suicydolożką i członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, dzięki zdobytej 

wiedzy stworzyłam projekt szkoleniowy dla gmin, miast, które stawiają na prewencję suicydalną młodzieży.  

Jestem Absolwentka Szkoły Liderów. 1 października 2022 roku premiere miał mój film "W tym wieku można 

być szczęśliwym". Jestem dyplomowaną coach. Jestem przedsiębiorczynią.  W 1997 roku zostałam pierwszą 

prezeską Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Skórczu. Jako nastolatka zorganizowałam w Skórczu 

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.  We wrześniu 2017 roku Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz 

powołał mnie jako ekspertkę do współtworzenia Modelu na Rzecz Równego Traktowania.  14 maja 2018 

roku premierę miała wydana przeze mnie książka o zarządzaniu innowacją. Byłam dziennikarką Magazynu 

Replika. W kwietniu 2018 roku Olga Kozierowska zaprosiła mnie do zespołu Ambasadorek Fundacji Sukces 

Pisany Szminką. Od października 2020 ukazują się moje artykuły w Onet.pl przy współpracy z Sukcesem 

Pisanym Szminką.W 2019 roku byłam nominowana do nagrody Natwest LGBT+ Diamonds oraz do Gdańskiej 

Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. 

 

UMŁAWSKA WIOLETA                                                                    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

   

Od 25 lat aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w zakresie 

koordynacji projektów z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem i zaburzeniami 

pokrewnymi; koordynator wielu projektów nakierowanych na wspieranie osób z autyzmem, ich rodzin oraz 

współpracujących z nimi specjalistów; doskonale zna problemy osób niepełnosprawnych i od wielu lat 

skutecznie im pomaga. Ma rozległą wiedzę dotyczącą istniejącego systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych oraz koniecznych zmian prawnych. Jest świadoma praw osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin oraz wie, jakie są obowiązki państwa i samorządów w tej dziedzinie. Jest osobą odpowiedzialną i pełną 

empatii; w pracach w GROP swoją wiedzą  i wieloletnim doświadczeniem może wpływać na poprawę 

warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin -mieszkańców Miasta Gdańska.   

 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 25 lat aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Autystycznym w Gdańsku. Od 2009 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia; odpowiedzialna za 

pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia, koordynator wielu projektów krajowych oraz 

finansowanych  z EFS nakierowanych na wspieranie osób z autyzmem i ich rodzin; od 2006 r. jest członkinią 

Komisji Konkursowej Gdańska powołanej do opiniowania ofert  z zakresu pomocy społecznej 

i niepełnosprawności, od 2020 Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego;  uczestniczyła w pracach nad 

tworzeniem Programu Pomocy Osobom z Autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich 

Rodzinom na lata 2010-2013, w pracach nad tworzeniem Programu Mieszkalnictwa Społecznego oraz 

w pracach zespołu eksperckiego na tworzeniem kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia 

dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem w projekcie „Gdański Model Autyzmu”; 

społecznie zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu.  od lat zajmuje się działalnością rzeczniczą w imieniu osób z autyzmem  i ich rodzin. Działa  też 

na rzecz zmian prawnych.   

 

WIECKI  ANDRZEJ  Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

  

W GROP chciałbym przede wszystkim zając się wolontariatem oraz szeroko rozwiniętą pomocą dla osób 

potrzebujących, żeby w społeczeństwie dostrzegać osoby potrzebujące oraz kreować takie działania, które 

będą sprzyjały rozwiązywaniu pojawiających oraz obecnych wyzwań. Codziennie dostrzegam problemy 

i wyzwania z jakimi borykają się organizacje pozarządowe, zarówno te mniejsze jak i większe.  



 
 

 

 

Od wielu lat zajmuje się wspieraniem i rozwiązywaniem problemów rodzin i osób potrzebujących pomocy.  

Od 5 lat tworze w diecezji gdanskiej szkole liderów i animatorów, która kształtuje ludzi odpowiedzialnych za 

bezinteresowna pomoc innym. Od 2021 r wypełniam zadania przeznaczone dla zastępcy Dyrektora Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej, gdzie zajmuję się w szczególności wolontariatem oraz działaniami związanymi 

z seniorami i świetlicami środowiskowymi. 

 

WILCZYŃSKI ŁUKASZ  Fundacja Mocarzy 

 

Nasze Miasto Gdańsk od wieków słynie ze społecznej różnorodności, ale i równości głosów włączanych 

w dyskurs publiczny. Właśnie dzięki miej tworzy się zrównoważony rozwój. Identycznymi zasadami powinien 

kierować się lokalny Trzeci Sektor, będący formalną reprezentacją społeczeństwa. W ostatnich latach 

dostrzegam zaburzenie tej, wydaje się, niezbędnej harmonii, przynajmniej w stosunku do jednej grupy 

społecznej - osób z niepełnosprawnością psychofizyczną. Gronem znaczącym w naszym Mieście, choć 

niezbyt wyraziście reprezentowanym w strukturze GROP. Proponuję Państwu swą kandydaturę 

w odpowiedzi na istniejący stan. 

 

Był rok 2010. Dla mnie przełomowy. Za sprawą Dyrekcji pierwszego w Gdańsku przedszkola dla dzieci 

z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, poznałem założyciela Stowarzyszenia Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi 

Niepełnosprawnymi “Promyczek”. Tego dnia los związał moje życie z Trzecim Sektorem. Obdarowując 10-

letnim doświadczeniem projektowym. Wywodząc się ze społeczności osób z niepełnosprawnością 

psychofizyczną, od zawsze dążę do zbliżania światów osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami. Stąd 

w 2015 roku powołałem Antybarierowy Wortal Pomorza “Kulawe Pomorze”. Inicjatywę tworzenia 

architektonicznej, komunikacyjnej i społecznej przestrzeni dostępnej dla wszystkich. Z biegiem czasu 

uświadamiając sobie, że znaczący procent osób zależnych nie ma szans z niej korzystać. Sprzeciwiając się 

temu, ufundowałem Fundację Mocarzy. Dzieło wdrażania innowacyjnych produktów i usług zwiększających 

życiową samodzielność osób zależnych. Mając na imię Łukasz, zbliżam się do 36-go roku życia i chcę dać 

sobie i innym narzędzia odmieniające los, zarazem wykorzystując swoje doświadczenie na rzecz naszej, 

pozarządowej społeczności. Na rzecz naszych Mieszkanek i Mieszkańców oraz wspólnie tworzonej 

Metropolii. 

WISZNIEWSKA MAGDALENA  Pomorskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego 

"Uśmiech Dziecka" 

 

Widzę potrzebę wzmacniania reprezentacji organizacji pozarządowych w Mieście, Moje doświadczenie 

zawodowe i społeczne, a także  dyspozycyjność i zaangażowanie w podejmowane działania, pozwalają mi 

zapewnić Państwa, że uczynię wszystko, aby potrzeby społeczników działających w organizacjach 

pozarządowych były przedmiotem troski samorządu lokalnego.   

 

Mam 46 lat, od urodzenia mieszkam w Gdańsku.  Ukończyłam UG.  Pracuję jako terapeuta SI, jestem też 

rodziną zastępczą zawodową. Przez kilka lat działałam w Radzie i Zarządzie Dzielnicy Stogi. Jestem prezesem 

Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic, członkiem Pomorskiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego 

„Uśmiech Dziecka” i Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych.  

Z uwagi na wykonywany zawód i działalność społeczną, najbardziej interesują mnie zagadnienia związane 

z rozwojem dzieci i młodzieży oraz wspieraniem społeczności lokalnych.  Realizowałam projekty z różnych 

obszarów: pomocy społecznej, wsparcia społeczności lokalnej, sportu, kultury, edukacji i wielu innych.  Od 

kilku lat, dzięki Państwa głosom jestem członkiem GROP. Jako reprezentantka GROP miałam przyjemność 

uczestniczenia w pracach Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Zespołu Konsultacyjnego 

Budżetu Obywatelskiego. Pozwoliło mi to na zdobycie doświadczenia i wiedzy z zakresu działalności 



 
 

 

organizacji pozarządowych.  Od wielu lat biorę też udział w pracach komisji konkursowych.  Jestem osobą 

dyspozycyjną i posiadam potrzebną wiedzę praktyczną, co pozwala mi na rzetelną pracę i obiektywną ocenę 

złożonych ofert. 

 

WITKIEWICZ ANDRZEJ  Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic 

  

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

pozarządowych i reprezentować ich interesy oraz inicjować potrzebne zmiany w tym zakresie. Sądzę, że 

moje doświadczenie w działalności społecznej w organizacjach pozarządowych,  Radzie i Zarządzie Dzielnicy 

Strzyża oraz dyspozycyjność posłuży tworzeniu prawa lokalnego przyjaznego dla organizacji pozarządowych. 

Chciałbym mieś wpływ na budowanie silnej pozycji organizacji pozarządowych, jako poważnego partnera 

w relacji z samorządem oraz promowania zasad społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego. 

  

Mam 49 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. Widzę potrzebę silnej i profesjonalnej reprezentacji 

NGO. Posiadam teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu budowy placów zabaw, boisk i innych inwestycji, 

ochrony środowiska, wspierania rozwoju społeczności lokalnej, edukacji i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 

organizacji imprez integracyjnych i kulturalnych. Realizowałem projekty z różnych dziedzin, m.in. budowy 

placów zabaw i siłowni plenerowych, ochrony środowiska, wsparcia społeczności lokalnych, sportu, kultury 

i edukacji. 

Dzięki udzielonemu przez przedstawicieli organizacji pozarządowych poparciu od wielu lat sumiennie 

uczestniczę w pracach komisji, do których byłem oddelegowany. 

  



 
 

 

WORONIECKA ELŻBIETA  Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku 

 

Bazując na własnym kilkunastoletnim doświadczeniu chciałabym współuczestniczyć za sprawą GROP 

w pracach na rzecz lokalnej społeczności. Szczególnie interesują mnie kwestie archiwistyki społecznej, 

lokalnego patriotyzmu, wolontariatu oraz wsparcia dla seniorów, którzy tak wiele dla nas zrobili, a teraz my 

możemy tak wiele zrobić dla nich. Chciałabym też mieć wpływ na poprawienia jakości życia mieszkańców 

w oparciu o współpracę z innymi partnerami działającymi w naszym mieście. Dzieląc się swoimi 

doświadczeniami chciałabym też wspierać nowe podmioty, których członkowie być może za jakiś czas zasilą 

szeregi GROP-u. 

 

Od ponad 11 lat działam w Opowiadaczach Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, przybliżając historię 

mieszkańcom, sympatykom i osobom przyjezdnym. Wzmacniając poczucie tożsamości dolnomieszczan 

i odczarowując nienajlepszą sławę tego miejsca. Współtworzę archiwum społeczne. Gromadzę historię 

mówioną. Prowadzę wykłady i spacery. Piszę artykuły na dolnomiejski portal. Od 5 lat współtworzę 

Inkubator Sąsiedzkiej Energii Dolne Miasto. Jest to dom sąsiedzki, skupiający osoby chętne do pomagania 

innym, jak i te, które pomocy potrzebują, osoby kreatywne chętne do dzielenia się swoją wiedzą jak i te, 

które pragną swoją wiedzę poszerzyć. Aktywizujemy lokalną społeczność poprzez warsztaty, spotkania 

i wspólne działania na rzecz innych. Angażuję się też w działania podwórkowe poprawiające wygląd, 

estetykę, funkcjonalność i dostępność tych miejsc dla mieszkańców. 

 

ZAJĄCZKOWSKA ALICJA  Fundacja METAPOMOC  

Posiadam dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz 

samorządu terytorialnego. Przez lata aktywności społecznej poznałam wiele gdańskich organizacji, ich 

liderów i liderki. Od lat współpracuję z wieloma krajowymi organizacjami i ich sieciami. Znam Model 

Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi. Uczestniczyłam w pracach nad 

tworzeniem Programów Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi. Zależy mi, aby 

organizacje pozarządowe w Gdańsku budowały swój potencjał w oparciu o współpracę i efektywne działania, 

które są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby mieszkańców Gdańska. Chcę wykorzystać w pracy w GROP 

swoje umiejętności w diagnozowaniu potrzeb i oczekiwań, w planowaniu strategicznym i skutecznym 

wdrażaniu działań operacyjnych. Zależy mi, aby dzielić się swoim doświadczeniem w mentoringu oraz 

upowszechnianiu innowacji społecznych i wspierać współpracę w tym zakresie.  

 

Jestem teraz na takim etapie życia, że mogę i chcę więcej czasu przeznaczyć na działania społeczne. Ponieważ 

od blisko 30 lat uczestniczę w rozwoju sektora pozarządowego to chcę mocniej włączyć się we wspieranie 

gdańskich organizacji, bo zależy mi na tym, aby Gdańsk i jego mieszkańcy budowali wspólnotę wrażliwą 

i zaangażowaną na rzecz swojej okolicy, dzielnicy, sąsiadów.Jestem Gdańszczanką, badaczka społeczną, 

ewaluatorką, mentorką i społecznikiem, prezeską zarządu rodzinnej firmy badawczej PrePost Consulting sp. 

z o.o. Z wykształcenia ekonomistka. Specjalizuję się w badaniach społecznych i ewaluacji, innowacjach, 

strategiach rozwoju, zarządzaniu organizacjami i projektami oraz mentoringu. Mam doświadczenie we 

współpracy międzysektorowej. Od lat aktywnie działam w sektorze pozarządowym, m.in. jako:  

• Współzałożycielka, przewodnicząca Rady Fundacji METAPOMOC • Członkini zarządu Polskiego 

Towarzystwa Ewaluacyjnego • Współzałożycielka, wiceprezeska Fundacji Forum Mentorów AHA EFFECT  • 

Członkini Rady Programowej Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich  • Współzałożycielka i członkini 

Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku • Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji 

Pozarządowych. 

 

 



 
 

 

ŻURAWIŃSKI JAROSŁAW Morska Fundacja Historyczna  

 

Jako wieloletni działacz społeczny z racji swojego doświadczenia chciałbym w sposób optymalny je 

wykorzystać w pracy Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, by wzmacniać potencjał 3 sektora 

w Gdańsku. Chciałbym również uczestniczyć w stymulowaniu procesu integracji społecznej poprzez 

aktywizację działań organizacji pozarządowych.  

 

Działalność w PTTK od 1978 r. - obecnie członek zarządu Oddziału Regionalnego PTTK W Gdańsku - trzecia 

kadencja od 2022 r. od 2016 r. fundator i prezes zarządu Morskiej Fundacji Historycznej licencjonowany 

przewodnik turystyczny po Trójmieście i regionie od 2002 r. jestem autorem licznych publikacji 

krajoznawczych i historycznych przez dwie kadencje od 2011 r. radny Rady Dzielnicy Śródmieście w Gdańsku, 

w tym z-ca przewodniczącego. 

 


