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Uzasadnienie kandydatury ujęte w punkcie 4. Karty zgłoszenia kandydata na Członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

1 Alicja Dobija

Stowarzyszenie KLUCZ - 

Stop Społecznym 

Wykluczeniom 

Alicja posiada ogromne doświadczenie w pracy organizacji pozarządowych. Od wielu lat działa społecznie na rzecz osób wykluczonych i zwierząt. Organizuje poświąteczne 

zbiórki żywności, a także zbiórki odzieży zimowej dla osób bezdomnych i potrzebujących. Zainicjowała projekt "Klucz dla szkół", który ma na celu edukację młodzieży w zakresie 

wolontariatu i niepełnosprawności. Alicja jest pomysłodawczynią utworzenia kosza na nakrętki, który z końcem września stanie w centrum Katowic.

2 Wieslawa Rak

Śląski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża

Bardzo dobra wszechstronna działalność jako prezes zarządu PCK w Katowicach (12 lat). Szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna we wszystkich dziedzinach działalności 

statutowej PCK. Współpraca z UM Katowice, Członek Rady Pożytku Województwa Śląskiego.

3 Adam Bieńko
Uczniowski Klub Sportowy 

Oktagon

Adam Bieńko, jako prezes UKS Oktagon wraz z kadrą Klubu od 2013 roku realizuję działania na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich, z zakresu profilaktyki 

narkotykowej i środków psychotropowych, przeciwdziałania mowie nienawiści, bezpieczeństwa napadowego i antyterrorystycznego, przeciwdziałaniu wkluczeniom oraz 

aktywizacji i zwiększenia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. Działania te są realizowane w środowiskach szczególnie zagrożonych przestępczością oraz demoralizacją 

nieletnich. Od momentu rejestracji Klubu przeprowadził na ternie Katowic ponad 60 szkoleń, kursów, prelekcji, konferencji oraz innych działań mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania deprywacji nieletnich. Nasz kandydat udziela sie jako konsultant ds. bezpieczeństwa i za swoje dokonania oraz prowadzone kursy i 

szkolenia był wielokrotnie nagradzany przez Komendantów Miejskiego Wojewódzkiego Policji, a także Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Osób Niewidomych i 

Niewidzących oraz przez organizację pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, sadownictwa oraz szkół. Jako specjalista do spraw bezpieczeństwa jest w stanie wnieść 

wiele ważnych propozycji i rozwiązań dotyczących kwestii szeroko pojętego bezpieczeństwa. Prowadzony przez kandydata Klub, w najbardziej zagrożonej dzielnicy Katowic 

(Szopienice) ma charakter profilaktyczno-socjalny, w którym poprzez prowadzenie nieodpłatnych zajęć dla dzieci zabezpiecza je przed zagrożeniami środowiskowymi. 

Wieloletnia działalność szkoleniowa i profilaktyczna Klubu pod ciągłym Kierownictwem Pana Adama Bieńko została również zauważona przez ogólnopolskie media, które 

wielokrotnie przeprowadzały relacje z działań Klubu. Wprowadzenie Kandydata Adama Bieńko do Rady Działalności Pożytku Publicznego daje rękojmie rzeczowego i 

merytorycznego rozwiązywania problemów oraz wypracowania rozwiązań zapobiegających narastającej agresji ora wzrostu poziomu zagrożenia zarówno w szkołach, jak i 

miejscach publicznych. Zapleczem konsultacyjnym kandydata są instruktorzy Klubu, na których składa się wysoko wyspecjalizowana kadra: specjalistka w zakresie profilaktyki 

narkotykowej i toksykologii - dr. n. med., funkcjonariusze Policji - czynni i w stanie spoczynku, Straży pożarnej, lekarze i ratownicy wodni - których wiedza praktyczna może 

okazać sie nieoceniona. Projekty realizowane przez Klub UKS Oktagon były wysoko ocenione również w Mieście Katowice, a sam kandydat w ubiegłym roku na posiedzeniach 

RDPP przedstawiał w charakterze specjalisty zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w mieście, a także działań profilaktycznych - ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz przejawom nienawiści. Nasz kandydat jako były zawodnik sportów walki, a obecnie czynny instruktor tenisa stołowego oraz 

prowadzący szkolenia bezpieczeństwa jest w stanie reprezentować zarówno środowisko sportowe, jak i te związane lub zainteresowane sprawami profilaktyki, przeciwdziałania 

agresji i bezpieczeństwa.

4
Beata 

Twardowska

Stowarzyszenie Klub 

Tradycji Radomskich 

Zakładów Metalowych 

PREDOM Łucznik nr 11

Pani Beata Twardowska od ponad 14 lat jest zaangażowana w pomoc potrzebującym, swą pomoc niosła najpierw jako Prezes Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

która zrzesza ponad 50 tysięcy członków, z tej ogromnej grupy ludzi wyszukiwała ludzi potrzebujących pomocy, wykluczonych, samotnych. Organizowała spotkania, szkolenia, 

wyjazdy integracyjne. Pani Beata od samego początku swą atencję kierowała do osób najbardziej potrzebujących, wśród których w przeważającej większości były dzieci oraz 

seniorzy. W 2016 roku została powołana do życia Fundacja "Śląskie Anioły", na której czele jako Prezes stanęła Pani Beata Twardowska. Fundacja pod przewodnictwem Pani 

Beaty nawiązała współpracę z Urzędem Miasta Katowice, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, z Domami Kultury na terenie województwa Śląskiego oraz 

wieloma Stowarzyszeniami, Domami Dziecka, firmami i ludźmi pragnącymi nieść pomoc potrzebującym. Efektem tych działań są cykliczne spotkania świąteczne 

Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, Mikołajkowe, spotkania i imprezy z okazji rozpoczęcia szkoły, dni dziecka oraz wiele innych, pomoc w formie wyprawek szkolnych, 

zaopatrywanie szkół i ośrodków pomocy w niezbędne wyposażenie i pomoce naukowe, wyjazdy integracyjne, wyjazdy edukacyjne, spotkania z dziećmi oraz seniorami. 

Wieloletnie doświadczenie Pani Beaty Twardowskiej będzie miało nieoceniony wkład w prace prowadzone przez Powiatową Radę Pożytku Publicznego w Katowicach.

KANDYDACI DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KATOWICACH - V KADENCJI



6 Grzegorz Augustyn

Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 

"KORCZAK"

Mocne zaangażowanie się w działania społeczne Giszowca, jak również innych dzielnic Katowic. Aktywny w działaniach również na rzecz Rad Jednostek Pomocniczych miasta 

Katowice. Inicjator wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych takich jak  pikniki rodzinne, akcje Bier sąsiada i podź ... i wiele innych wydarzeń.

7
Ewa Grzegorzak-

Łoposzko

Stowarzyszenie BLOK 

Aktywni Razem

- Mieszkanka Katowic zainteresowana życiem miasta, które dotyczy bezpośrednio mieszkańców,

- Doświadczony społecznik, działający od 31 lat w sferze publicznej, mający inny ogląd (od przeciętnego mieszkańca) na współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi,

- Pracownik MOSiR-u Katowice, więc osoba wnikliwie obserwująca, od środka, funkcjonowanie instytucji miejskich,

-  Członek ustępującej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, więc w latach 2017-2020, nabyła doświadczenie w tej pracy.

8 Grażyna Lądwik

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

"Siódemka" w Katowicach

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencji.

Działaczka na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem. Pełna energii, pomysłów, aby polepszyć życie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest osobą 

odpowiedzialną, pomocną i sumienną.

Pani Budzyńska od 13 lat jest związana ze środowiskiem katowickich organizacji pozarządowych (m.in.: Śląska Sieć 3 sektora, Stowarzyszenie MOST, Stowarzyszenie Regionalne 

Centrum Wolontariatu). W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem MOST realizowała projekty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych (m.in.: "Z prawem na TY!"; autorka 

projektu), projekty wspierające sektor (m.in.: "Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach"; Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni) oraz projekty 

badawcze mające na celu diagnozę jakości działań samorządu oraz rozwoju współpracy międzysektorowej (m.in.: "Śląskie bez barier", autorka projektu; "Mysłowickie 

konsultacje na-prawdę"; "Współpraca - to sie opłaca"; "Z-dialogowani"). Od 2015 r. przewodnicząca Śląskiej Sieci 3 Sektora i autorka wszystkich projektów Sieci. Celem realizacji 

działań projektowych Sieci jest głównie merytoryczne i infrastrukturalne wsparcie 3 sektora (m.in.: "Społecznicy w sieci", 2 edycje "Akademia Nowych Mediów"). Dodatkowo 

Pani Budzyńska realizuje działania na rzecz dzieci i młodzieży w Zabrzu Biskupicach (współpraca z Zabrzańskim Stowarzyszeniem Droga) oraz wspiera sektor w ramach programu 

wolontariatu Mobilni Doradcy Sektora 3.0 prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - realizacja szkoleń i poradnictwa dla organizacji  

pozarządowych z zakresu nowych technologii, pozyskiwania dotacji i robotyki. Kluczowe kwalifikacje: 

1. 8 letnie doświadczenie pracy z Zarządzie organizacji pozarządowej (od 2012 r. do 2015 r. w Stowarzyszeń MOST oraz od 2015 r. w Stowarzyszeniu Śląska Sieć 3 Sektora).

2. 13 letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowych z FIO, PO KL i pomocy  technicznej oraz 6 letnie doświadczenie z zakresu wsparcia innych organizacji 

w realizacji i rozliczaniu dotacji.

3. 10 letnie doświadczenie w animacji i współpracy wielosektorowej i wsparciu społeczności lokalnych w planowaniu rozwoju.

4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu:

- Strategii finansowania organizacji pozarządowych;

- Zarządzania projektami;

- Nowych technologii w dziedzinach społecznych;

- Współpracy lokalnej.

5. Publikacje i opracowania:

a) Autorka artykułu do Atlasu Dobrych Praktyk P FIO 2014 r. pt..:"Młodzi gniewni kręcą film";

b) Współautorka monitoringu stopnia wdrożenia Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w Zabrzu i Mysłowicach przygotowanych w ramach 

projektów "My Part" oraz "Współpraca - to się opłaca";

c) Współautorka publikacji pt.: "Aktywna Firma. Model aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną", który został opracowany w ramach projektu "Ponad 

granicami walczymy z barierami" (wydano przez Stowarzyszenie MOST, Katowice 2014);

d) Współautorka publikacji pt.:"Dlaczego warto zlecać zadania organizacji pozarządowej i podmiotom ekonomii społecznej?", która została opracowana w ramach projektu 

"Ponad granicami walczymy z barierami" (wydano przez Stowarzyszenie MOST, Katowice 2014);

e) Autorka artykułu pt.:"Ekonomia społeczna szansą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną?", który został wydany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

publikacji pt.:"Ekonomia społeczna jako szansa na reintegrację Społeczno-zawodową" (Katowice, 2013 r.);

f) Autorka raportu z monitoringu dostępności 54 jednostek administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością przeprowadzonego w województwie śląskim w ramach 

projektu "Śląskie bez barier" (Katowice, 2019 r.).

Agnieszka 

Budzyńska
Śląska Sieć 3 Sektora5



9 Anna Skrzyńska
Fundacja Indeks do 

Przeszłości

Pani Anna Skrzyńska jest Prezesem Zarządu Fundacji. Od początku tworzy naszą Fundację i koordynuje jej działania. Pracuje w środowisku katowickich organizacji 

pozarządowych od 2015 roku, od 2016 roku aktywnie współpracuje z Urzędem Miasta i lokalnymi instytucjami (głównie dzielnicowymi, ale też np. COP czy OWES) oraz innymi 

organizacjami pozarządowymi. Ma też wcześniejsze doświadczenie z pracy w organizacjach pozarządowych i współpracy międzysektorowej: 5 lat pracowała w Tychach w 

Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W latach 2016-2017 wspomagała też pracę chorzowskiej "Wyspy". Jako Prezes Zarządu 

współtworzy i realizuje strategię funkcjonowania organizacji oraz konsekwentnie ją realizuje. Ma doświadczenie w pisaniu i koordynacji projektów, działaniach PR-owych oraz 

współpracy z darczyńcami i sponsorami, też działalności fundraiserskiej. Z wykształcenia jest socjologiem, pracowała też wiele lat w opiece zdrowotnej. Jej wiedza i 

doświadczenie, znajomość potrzeb mieszkańców Katowic, z pewnością okaże się cenne dla Rady  w jej codziennych działaniach.

10
Grzegorz 

Wiończyk
Stowarzyszenie Tęczówka

Grzegorz Wiończyk z wykształcenia jest filozofem, teologiem i historykiem, doktorantem Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje jako nauczyciel na różnych etapach edukacyjnych (II-IV) 

oraz jako nauczyciel akademicki. Współpracuje z wieloma podmiotami na terenie naszego regionu (świetlice  środowiskowe, Stowarzyszenie Tęczówka, podmioty zajmujące się 

edukacja młodzieży i dorosłych, grupy nieformalne aktywizujące seniorów - prowadzenie zajęć i spotkań, otrzymał również - w ramach współpracy w grupie kilku wykonawców - 

grant NCK na projekt związany z recepcją sztuki współczesnej kierowany do młodzieży i osób w podeszłym wieku). Zorganizował na terenie Katowic kilkanaście ogólnopolskich 

konferencji naukowych, wygłosił ponad 60 referatów na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, jest autorem materiałów edukacyjnych wyd. Operon, 

artykułów naukowych i recenzji popularnonaukowych. Pełnił funkcję sekretarza czasopisma naukowego. Uczestniczył w zagranicznych konferencjach poświęconych zdrowiu 

publicznemu i pracy socjalnej. W swojej działalności naukowej i wolontariackiej od kilku lat zajmuje się problemami związanymi z szeroko pojętym wykluczeniem i 

dyskryminacją. Bral udział w szkoleniu i wykonywał działania w ramach projektu Amnesty International "Wszyscy ludzie rodzą sie wolni i równi". Przyjęcie tej kandydatury 

zapewni Radzie obecność reprezentacji środowiska, na którym skoncentrowane jest Stowarzyszenie Tęczówka, ale także przyczyni sie do fachowego spojrzenia na problemy 

związane z nauką, edukacją i kulturą.

11 Olaf Józefoski
Stowarzyszenie Wolnej 

Herbaty

Pan Olaf Jóżefowski działa na rzecz oraz w ramach Katowickich organizacji pozarządowych już od 2008 roku, kiedy był wolontariuszem w Fundacji Mam Marzenie. Od tamtego 

czasu działał jako wolontariusz, współpracował i realizował projekty dla wielu organizacji, m.in. w Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Stowarzyszeniu Inicjatywa, Erasmus Student 

Network, Instytucji Kultury Miasto Ogrodów, Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach, Stowarzyszeniu Instytut Rozdzieńskiego, Forum Młodych Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach, Kolektywie Teatralnym Lufcik na Korbka, Fundacja Rzecz Społeczna, Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam w Katowicach czy Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. W 2009 roku był członkiem założycielem 

Stowarzyszenia Prokulturamedia, od 2015 roku jest członkiem Stowarzyszenia Instytut Regionalny w Katowicach oa od 2017 członkiem, założycielem i prezesem Stowarzyszenia 

Wolnej Herbaty. Posiada bardzo bogate oraz zróżnicowane doświadczenie pracy w trzecim sektorze na rzecz różnych grup. W ramach Fundacji Rozwoju Wolontariatu, 

Stowarzyszenia Instytut Roździeńskiego oraz Kolektywu Teatralnego Lufcik na Korbkę pracował wielokrotnie z dziećmi i młodzieżą, aktywizując, animując, prowadząc warsztaty 

oraz działania społeczne. W ramach Fundacji Rzecz Społeczna jako organizator społecznościowy pracował z seniorami, osobami starszymi zależnymi oraz opiekunami osób 

starszych zależnych. Jako trener pracy w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w 

Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam aktywnie wspierał osoby niepełnosprawne, szczególnie pomagając im w wejściu lub powrocie na rynek pracy. Jako Prezes 

Stowarzyszenia Wolnej Herbaty prowadzi i koordynuje projekty społeczne związane z ekologią, organizując wolontariat i działania wokół ochrony środowiska i ruchu zero waste. 

Od stycznia 2020 jest zatrudniony w Stowarzyszeniu MOST jako animator w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach oraz specjalista ds. szkoleń w projekcie Z prawem 

na Ty!, w ramach którego organizuje szkolenia podnoszące kompetencje przedstawicieli organizacji pozarządowych.

12 Grzegorz Tomas
Spółdzielnia Socjalna 

Masvita (KARTOFELNIK)

Grzegorz Tomasz zastępca prezesa Spółdzielni Socjalnej Masvita, absolwent katowickiej Politechniki Śląskiej. Dzięki doświadczeniu w gastronomii i chęci pomocy innym bardzo 

przyczynił się do powstania od zera restauracji Kartofelnik. Pan Grzegorz na trudnym i wymagającym stanowisku z sukcesem prowadzi restaurację, która jest samofinansującym 

się przedsiębiorstwem. W czasie pandemii potrafił utrzymać Stanowska pracy oraz pozyskać dodatkowe środki na działalność Spółdzielnii Masvita. Pan Grzegorz brał udział w 

wielu projektach "Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego", "Aktywne społeczeństwo", "Pakietów marketingowych dla podmiotów ekonomii społecznej". 

Kandydatura Pana Grzegorz Tomasa jest w  pełni uzasadniona. Jest młodą osobą z wiedzą i doświadczeniem, które mogą posłużyć innym samofinansującym sie podmiotom na 

bycie konkurencyjnym, rozwojowym oraz na realizację celów statutowych. Pan Grzegorz zaraża optymizmem, upartością w dążeniu do celu, świetnie rozumie się z osobami 

niepełnosprawnymi i wykluczonymi.



13 Krzysztof Hołyński Stowarzyszenie MOST

Krzysztof Hołyński jest członkiem naszego Stowarzyszenia ponad 10 lat, a obecnie pełni w nim funkcję członka zarządu. W III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Katowicach pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady co pozwoliło nabyć mu doświadczenie w działaniu tego organu. Uważamy, że jego doświadczenie w pracy z sektorem 

katowickich organizacji pozarządowych oraz na jego rzecz (m.in. w ramach COP), a zwłaszcza dobra znajomość potrzeb i problemów katowickich NGO przydadzą się w 

funkcjonowaniu Rady Pożytku Publicznego. Krzysztof Hołyński włącza sie w budowanie współpracy między organizacjami a katowickim samorządem np. poprzez udział we 

wspólnych zespołach samorządu i organizacji. Pan Hołyński posiada wiedzę na temat mechanizmów współpracy NGO i JST oraz bogate doświadczenie praktyczne dotyczące 

rozwiązań stosowanych przez samorządy z terenu woj. śląskiego, jak i innych regionów Polski - np. uczestniczył w wypracowaniu rocznych programów współpracy m.in. w 

Mysłowicach, Zabrzu. W swojej pracy zdobył kompetencje i umiejętności dotyczące konsultacji i kształtowania polityk publicznych będących współautorem i koordynatorem 

projektów poświęconych wypracowaniu zasad prowadzenia konsultacji społecznych w śląskich gminach. W pracy w Radzie Pożytku Publicznego przydatne będzie 

doświadczenie, które uzyskał pracując jako trener i doradca dla organizacji pozarządowych (w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził blisko 800 godzin doradztwa, łącznie prowadził 

lub współprowadził 134 dni szkoleniowe - głównie na rzecz katowickiego sektora NGO). Oprócz działalności w Stowarzyszeniu MOST, Krzysztof Hołyński współpracował z 

wieloma organizacjami pozarządowymi zarówno z terenu Katowic (m.in. Śląski Klub Fantastyki, Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacja Piaskowy Smok, Stowarzyszenie 

Bona Fides), jak również z innymi instytucjami działającymi na rzecz NGO (np. COP z Zabrzu).

14 Joanna Janiak
Stowarzyszenie "Zielone 

Załęże"

Jako przedstawiciel prężnie rozwijającego się i działającego w sferze społecznej stowarzyszenia chciałabym nabyć nowych doświadczeń, nwiązać kolejne kontakty umożliwiajace 

wymianę opinii; podjęcie współpracy z przedstawicielami innych organizacji działających na terenie naszego miasta. 

15 Adrian Szymura Fundacja Wolne Miejsce Kontynuacja działań na rzecz katowickich organizacji pożytku publicznego.

16 Małgorzata Dudek Hufiec ZHP Katowice

Druhna Małgorzata od najmłodszych lat jest zaangażowana w działania wolontariackie na rzecz miasta Katowice. Od ponad 5 lat pełni służbę w Hufcu ZHP Katowice, aktualnie 

jako Komendant Hufca. W swojej pracy druhna Małgorzata wykazuje się zaangażowaniem, kreatywnością i sumiennością. Jest zaangażowana w życie swojej parafii oraz życie 

Katowic. Zawodowo druhna Małgorzata jest związana z Fundacją, która działa na rzecz edukacji i rozwoju. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie społeczne druhny Małgorzaty 

będzie nieocenionym wsparciem w działaniach podejmowanych przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. 


