
DANE KONTAKTOWE DO PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE ZADANIA PUBLICZNE 

ZLECANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM - MIASTO KATOWICE

Lp
Imię i nazwisko 

pracownika
Dane kontaktowe

Zakres obsługiwanych zadań publicznych zlecanych organizacjom 

pozarządowym

1 Maja Zając
mail: maja.zajac@katowice.eu, tel: 32 259 37 21 (pokój 

812)
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2 Natalia Bajorek
mail: natalia.bajorek@katowice.eu, tel. 32 2593 118 

(pokój nr 808)

Centrum Organizacji Pozarządowych, Punkt informacyjny dla 

Cudzoziemców, dofinansowanie "wkładu własnego" do projektów 

finansowanych ze środków spoza budżetu miasta Katowice

3 Gizela Przeor
mail: gizela.przeor@katowice.eu, tel: 32 2593 780 

(pokój nr 807)

integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób 

represjonowanych

4 Marta Białowąs
mail: marta.bialowas@katowice.eu, tel: 32 2593 462 

(pokój nr 807)
działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

5 Anna Madeja mail: anna.madeja@katowice.eu, (BOK ul. Pocztowa 5)

6 Katarzyna Skubisz
mail: katarzyna.skubisz@katowice.eu, tel: 32 2593 005 

(BOK ul. Pocztowa 5)

7 Anna Mańka
mail: anna.manka@katowice.eu, tel: 32 2593 388 (pokój 

nr 806)

pomoc społeczna: działalność charytatywna - sklep socjalny; 

poradnictwo specjalistyczne; działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka

8 Bartosz Kajdan
mail: bartosz.kajdan@katowice.eu, tel: 32 2593 788 

(pokój nr 806)

ochrona i promocja zdrowia - prowadzenie działań z zakresu 

profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i 

poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców 

Katowic

9 Anna Wójcik
mail: anna.wojcik@katowice.eu, tel: 32 2593 451 (pokój 

nr 804)

pomoc społeczna: prowadzenie dziennych domów pomocy 

społecznych; środowiskowych domów samopomocy; noclegowni i 

schroniska dla osób bezdomnych; streetworking dla osób 

bezdomnych; promocja i organizacja wolontariatu; działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

10 Anna Szczęch 
mail: anna.szczech@katowice.eu, tel: 32 2593 739 

(pokój nr 804)

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: prowadzenie 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży; pomoc 

społeczna: prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i ubogich; 

działalność charytatywna - realizacja programu FEAD

11 Helena Jan 
mail: helena.jan@katowice.eu, tel: 32 259 34 25 (pokój 

nr 801)

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie 3 

placówek opiekuńczo - wychowawczych

12 Anna Konieczna-Przybyła
mail: anna.konieczna-przybyla@katowice.eu, tel. 32 259 

37 45 (pokój nr 801)
pomoc społeczna - prowadzenie domów pomocy społecznych

13 Klaudia Porada-Olszewska
mail: klaudia.porada-olszewska@katowice.eu, tel: 32 

2593 207 (pokój nr 805)

Warsztaty Terapii Zajęciowej, działania na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami

14 Iwona Szreter- Kulisz 
mail: Iwona.Szreter-Kulisz@katowice.eu, tel: 32 2593 

732 (pokój nr 402)

15 Małgorzata Piasecka 
mail: malgorzata.piasecka@katowice.eu, tel: 32 2593 

713 (pokój nr 405)

16 Magdalena Floriańska 
mail: magdalena.florianska@katowice.eu, tel: 32 705 41 

69 (pokój nr 305)

17 Anna Frejno
mail: anna.frejno@katowice.eu, tel: 32 705 41 84 (pokój 

nr 306)

18 Anna Kotowska, 
mail anna.kotowska@katowice.eu, tel: 32 2593 885 

(pokój nr 611)
ekologia i ochrona zwierząt

19 Izabela Neumann
mail: izabela.czajka@katowice.eu, tel. 32 259 37 02 

(pokój nr 205)

20 Ewa Piwoń, 
mail: ewa.piwon@katowice.eu, tel. 32 259 37 04 (pokój 

nr 205)

21 Aneta Dymarek
mail: aneta.dymarek@katowice.eu, tel. 32 259 31 36 

(pokój 204)

22  Natalia Zapała 
mail: mikrogranty@miasto-ogrodow.eu, tel: 885 420 

359
Realizacja programu Mikrogranty w sferze kultury

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i 

regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach zaspakajania 

potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta

kultura fizyczna, sport i turystka

nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

oraz nieodpłatna mediacja

edukacja, oświata i wychowanie
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