
POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W KATOWICACH

V kadencji



Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Katowicach IV kadencji

 Członków Rady V kadencji powołano Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Katowice nr 1277/2020 z dnia 4 listopada 2020r. na okres 
3 lat

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy weszli do 
składu nowej Rady Pożytku zostali wskazani i wybrani w tajnych 
wyborach przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
na terenie Miasta Katowice, zgodnie trybem określonym Uchwałą nr  
XXI/509/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020r. 

 I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego V
kadencji odbyło się 18 listopada br.



W składzie Rady jest 16 członków, w tym:

 3 przedstawiciele Rady Miasta Katowice

 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice

 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 
w Katowicach



PODSTAWOWE ZADANIA
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

1. opiniowanie projektu strategii rozwoju Katowic,

2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, 

3. uczestniczenie w wypracowywaniu założeń projektów uchwał i aktów prawa miejscowego 

dotyczących sfery zadań publicznych,

4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

5. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Urzędem Miasta 

Katowice i jednostek organizacyjnych Miasta Katowice  a organizacjami pozarządowymi,

6. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań 

do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych 

standardów realizacji zadań publicznych,

7. występowanie do Prezydenta Miasta Katowice z inicjatywami w zakresie działań w sferze 

pożytku publicznego,

8. opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy Miasta Katowice 

z organizacjami pozarządowymi,

9. opiniowanie procesu konsultacji projektów uchwał, programów społecznych, określonych 

szczegółowo w odrębnej uchwale.



Reprezentuje Prezydenta Miasta Katowice

Jerzy Woźniak

Wiceprezydent Miasta Katowice
Przewodniczący Rady V kadencji

 Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej.

 Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami prawa 

handlowego oraz pełnienia w nich funkcji nadzorczych.

 Przewodniczący Śląskiej Rady Okręgowej Stowarzyszenia Ordynacka 

oraz członek SLD.

 Pełni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta 

Katowice:

1/ Wydział Polityki Społecznej:

2/ Wydział Uprawnień Komunikacyjnych,

3/ Wydział Administracyjny,

4/ Wydział Informatyki,

5/ Urząd Stanu Cywilnego,

6/ Miejski Rzecznik Konsumentów

oraz podległymi im jednostkami organizacyjnymi miasta.



Reprezentuje organizacje pozarządowe

Krzysztof Hołyński 

Stowarzyszenie MOST

Wiceprzewodniczący Rady V kadencji

 Członek Stowarzyszenia MOST od ponad 10 lat, a obecnie Członek 

zarządu. 

 W III kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Katowicach pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. 

 Ma doświadczenie w pracy z sektorem katowickich organizacji 

pozarządowych oraz na jego rzecz, m.in. w ramach działań w 

Centrum Organizacji Pozarządowych, 

 Oprócz działalności w Stowarzyszeniu MOST, 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). 



Reprezentuje organizacje pozarządowe

Grzegorz Augustyn

Stowarzyszenie BLOK Aktywni Razem

 Założyciel i Prezes Zarządu stowarzyszenia od 2014 roku.

 Zaangażowany w działania społeczne Giszowca, jak również 
innych dzielnic Katowic. 

 Zaangażowany w działaniach na rzecz współpracy Rad 
Jednostek Pomocniczych miasta Katowice. 

 Radny Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec z funkcją 
Przewodniczącego Rady JP nr 17 Giszowiec I kadencji.

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

 Członek Rady Społecznej Komendanta Miejskiego Policji w 
Katowicach.



Agnieszka Budzyńska 

Śląska Sieć 3 Sektora

 od 13 lat 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, projekty 

wspierające 3 sektor oraz projekty badawcze mające na celu 

diagnozę jakości działań samorządu oraz rozwoju współpracy 

międzysektorowej 

 Od 2015 r. przewodnicząca Śląskiej Sieci 3 Sektora i autorka 

wszystkich projektów Sieci, których celem jest głównie 

merytoryczne i infrastrukturalne wsparcie 3 sektora 

 Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu: 

Strategii finansowania organizacji pozarządowych; Zarządzania 

projektami; Nowych technologii w dziedzinach społecznych; 

Współpracy lokalnej. 

 Autorka wielu artykułów i publikacji dotyczących 3 sektora oraz 

współpracy międzysektorowej

Reprezentuje organizacje pozarządowe



REPREZENTUJE ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE

Małgorzata Dudek 

Hufiec ZHP Katowice

 Od ponad 15 lat działa w Związku Harcerstwa Polskiego. 

 W 2016 roku została wybrana na funkcję Komendanta Hufca ZHP 

Katowice, który jest największą tego typu jednostką w 

województwie śląskim. 

 Hufiec zrzesza ponad 1000 członków z terenu miasta Katowice, a 

druhna Gosia zarządza jego bieżącą działalnością. 

 Jest członkiem Rady Parafialnej działającej przy Bazylice w 

Panewnikach, gdzie reprezentuje głos młodzieży. Aktywnie działa w 

przedsięwzięciach organizowanych przez swoją parafię. 

 W swojej pracy wykazuje się zaangażowaniem, kreatywnością i 

sumiennością. 

 Zawodowo związana z Fundacją, która działa na rzecz edukacji i 

rozwoju. 

 Doświadczenie społeczne druhny Gosi będzie nieocenionym 

wsparciem w działaniach podejmowanych przez Radę.

Reprezentuje organizacje pozarządowe



Ewa Grzegorzak – Łoposzko

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci

i Młodzieży „KORCZAK”

 inicjatorka powstania Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży 

KORCZAK na Osiedlu Tysiąclecia, a od 2004 r. prezes 

Stowarzyszenia,  

 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 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Katowicach IV kadencji, w latach 2017-2020 - nabyła 

doświadczenie w tej pracy,

 absolwentka GWSH w Katowicach

Reprezentuje organizacje pozarządowe



Olaf Józefoski
Stowarzyszenie Wolnej Herbaty

 działa na rzecz oraz w ramach Katowickich organizacji pozarządowych od 2008 roku, 

zaczynając jako wolontariusz Fundacji Mam Marzenie. 

 W 2009 roku członek - założyciel Stowarzyszenia Prokulturamedia, od 2015 roku jest 

członek Stowarzyszenia Instytut Regionalny w Katowicach, od 2017 członek, założyciel i 

prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty. 

 Posiada bardzo bogate oraz zróżnicowane doświadczenie w 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 COP oraz 

specjalista ds. szkoleń w projekcie Z prawem na Ty!. 

Reprezentuje organizacje pozarządowe



Reprezentuje organizacje pozarządowe

Beata Twardowska
Fundacja Śląskie Anioły

 od ponad 14 lat zaangażowana w pomoc potrzebującym, najpierw jako 
Prezes Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która zrzesza ponad 
50 tysięcy członków. Fundacja kierowała działania do ludzi potrzebujących 
pomocy, wykluczonych, samotnych - organizowała spotkania, szkolenia, 
wyjazdy integracyjne; wśród osób obejmowanych wsparciem Fundacji w 
przeważającej większości były to dzieci oraz seniorzy. 

 W 2016 roku została powołana do życia Fundacja "Śląskie Anioły", w której 
została Prezesem. 

 Fundacja organizuje cykliczne spotkania świąteczne Bożonarodzeniowe, 
Wielkanocne, Mikołajkowe, spotkania i imprezy z okazji rozpoczęcia szkoły, 
dni dziecka oraz wiele innych, organizuje pomoc w formie wyprawek 
szkolnych, zaopatruje szkoły i ośrodki pomocy w niezbędne wyposażenie i 
pomoce naukowe, organizuje wyjazdy integracyjne, wyjazdy edukacyjne, 
spotkania z dziećmi oraz seniorami.

 Wieloletnie doświadczenie będzie miało nieoceniony wkład w prace 
prowadzone przez Radę.

 Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV 
kadencji.



Reprezentuje organizacje pozarządowe

Grzegorz Wiończyk

Stowarzyszenie Tęczówka

 Z wykształcenia filozof, teolog i historyk. 

 Pracuje jako nauczyciel na różnych etapach edukacyjnych (II-IV) 

oraz jako nauczyciel akademicki. 

 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. 

 W swojej działalności naukowej i wolontariackiej od kilku lat 

zajmuje się problemami związanymi z szeroko pojętym 

wykluczeniem i dyskryminacją. 

 W Radzie reprezentuje środowisko, na którym skoncentrowane jest 

Stowarzyszenie Tęczówka, a jednocześnie może dzielić się swoją 

wiedzą i doświadczeniem przy rozwiązywaniu problemów w 

obszarze nauki, edukacji i kultury.



Reprezentuje Radę Miasta Katowice

Barbara Mańdok

Radna Rady Miasta Katowice

 Radna Rady Miasta Katowice od 2018 roku

 Druhna pwd. Barbara Mańdok, od najmłodszych lat aktywnie 

uczestnicząca w życiu ZHP w Giszowcu. 

 Z pasją i oddaniem pracuje jako nauczycielka i rewalidatorka z 

ZSP nr 13. 

 Wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży instruktor 

harcerski, organizatorka wydarzeń kulturalno-oświatowych, 

inicjatorka i organizatorka wielu akcji kulturalno – społeczno -

oświatowych, śląskich biesiad dziecięcych, projektów lokalnych, 

miejskich, ogólnopolskich. 

 Przy współudziale z jednostkami samorządowymi i organizacjami 

pozarządowymi prowadzi na szeroką skalę działalność promującą 

edukację i kulturę w naszym kraju. 

 Jej służbą jest propagowanie idei wolontariatu i pomocy 

charytatywnej. 



Reprezentuje Radę Miasta Katowice

Dawid Kamiński

Radny Rady Miasta Katowice
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji Klimatu

 Radny Rady Miasta Katowice od 2018 roku, 

 Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna oraz 

Wiceprzewodniczący tej Rady 

 Z wykształcenia prawnik (Uniwersytet Śląski) oraz menedżer sportu 

(Uniwersytet Jagielloński)

 Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV 

kadencji (od 2018 roku) i V kadencji 

 Pomysłodawca i organizator projektu "Wakacje na sportowo", czyli 

wakacyjnych treningów i turniejów koszykarskich dla dzieci i 

młodzieży

 Organizator wielu akcji sprzątania Lasu Murckowskiego, terenów 

zielonych oraz zbiórek dla potrzebujących (m.in. Szlachetna Paczka, 

Fundacje Wolne Miejsce)

 Współorganizator biegów charytatywnych oraz wielu wydarzeń 

sportowych we współpracy z UKS SP27 Katowice oraz W Kręgu 

Natury 

 Autor wielu zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego 

pozytywnie zmieniających dzielnice i osiedla

 Zawsze chętny do współpracy, pomocy i wspólnych pozytywnych 

akcji, kocha Katowice ;-) 



Adam Lejman - Gąska

Radny Rady Miasta Katowice

Wiceprzewodniczący Komisji budżetu i rozwoju

 Doktor nauk ekonomicznych, pracownik dydaktyczno-

naukowy, przedsiębiorca, od lat zaangażowany w działalność 

społeczną na terenie naszego miasta.

 Wolontariusz:

 Fundacja Wolne Miejsce,

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 Szlachetna Paczka

 Współzałożyciel Stowarzyszeń:

 Aktywni Silesia

 Otwarty Śląsk

 Aktywnie działa w zakresie pomocy najbardziej 

potrzebującym, współorganizator gromadzenia odzieży dla 

bezdomnych, pomysłodawca akcji „Szkoła z Sercem”, 

angażujący się w walkę o prawa kobiet i osób wykluczonych.

Reprezentuje Radę Miasta Katowice



Jowita Hercig

Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury

 absolwentka filologii polskiej UŚ 

 manager kultury 

 jest członkiem Rady od początku jej 
powstania 

 pełni funkcję Przewodniczącej Rady 
Jednostki Pomocniczej nr 13 w Katowicach 
Bogucicach, działając na rzecz 
mieszkańców tej dzielnicy

Reprezentuje Prezydenta Miasta Katowice



Reprezentuje Prezydenta Miasta Katowice

Małgorzata Moryń- Trzęsimiech 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

 Pełni nadzór merytoryczny nad działalnością:

1) Powiatowego Urzędu Pracy, 

2) placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domem Dziecka „Tęcza”, 

Domem Dziecka „Zakątek”, Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą 

DOM 1, Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą DOM 2, Placówką 

Opiekuńczo – Wychowawczą DOM 3, Placówką Opiekuńczo –

Wychowawczą DOM 4,Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –

Wychowawczych)

3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

4) Domu Pomocy Społecznej „Przystań",

5) Domu Pomocy Społecznej „Zacisze".

 Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

mieszkańców Katowic w zakresie polityki społecznej

 Członek Rady od początku jej powstania

 Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek -

politologia 



Agnieszka Lis 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

Sekretarz Rady V kadencji

 Współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmuje się od 2008 r., a od 

2015r. pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji 

Pozarządowych

 Współdziała zarówno z podmiotami 3 sektora, które od lat realizują zadania 

publiczne zlecane przez Prezydenta, jak i z tymi, które dopiero powstają. 

 W przypadku nowych podmiotów informuje o możliwych formach współpracy 

finansowej i pozafinansowej oraz pośredniczy w kontaktach 

międzywydziałowych w zależności od oczekiwań/potrzeb organizacji.

 Wdraża rozwiązania, których celem jest usprawnienie współpracy z NGO –

słucha organizacji, przyjmuje wnioski z COP, analizuje narzędzia współpracy 

w miastach śląskich i w innych metropoliach.

 Promuje lokalnie działające organizacje pozarządowe z wykorzystaniem 

miejskich kanałów komunikacji, koordynuje akcję „1% zostaw blisko” na 

rzecz katowickich OPP, na poziomie UM Katowice koordynuje akcje 

lokalnych NGO, np. Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych 

czy Wigilia dla Samotnych, obchody Światowego Dnia Ubogich; 

 Członek Rady i jej Sekretarz od I kadencji Rady

Reprezentuje Prezydenta Miasta Katowice



Iwona Szreter – Kulisz
Kierownik Referatu Sportu 

w Wydziale Edukacji i Sportu

 Członek Rady od momentu jej powołania. 

 W swojej codziennej pracy zajmuje się 
przede wszystkim: 

 organizacją otwartych konkursów ofert w 
zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu oraz Małymi Grantami, 

 Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice w 
dziedzinie sportu, 

 Wspiera kluby i stowarzyszenia sportowe.

Reprezentuje Prezydenta Miasta Katowice



Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV 
kadencji działała w okresie X.2015-IX.2017

Dziękujemy Członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV 

kadencji, a w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych za 

aktywność i zaangażowanie w pracę Rady i działania na rzecz rozwoju współpracy 

miasta Katowice z podmiotami 3 sektora 

1. Ewa Grzegorzak-Łoposzko - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK

2. Tomasz Kołodziejczyk - Stowarzyszenie Tęczówka

3. Irena Kowalska-Drygała – Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu

4. Grażyna Lądwik - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”

5. Marek Piechula - Hackerspace Silesia

6. Wiesława Rak - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach

7. Adrian Szymura - Górnośląskie Bractwo Kulturalne Związku Górnośląskiego

8. Beata Twardowska - Fundacja „Śląskie Anioły”



Kontakt do Rady V kadencji

Wiesława RakDane kontaktowe Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach – V kadencja

Lp. Nazwisko Imię Podmiot/stanowisko/funkcja Kontakt e-mail

Radni Rady Miasta Katowice

1 Kamiński Dawid radny Rady Miasta Katowice dawidkaminski@vp.pl

2 Lejman-Gąska Adam radny Rady Miasta Katowice alegan@wp.pl 

3 Mańdok Barbara radna Rady Miasta Katowice basiamandok@op.pl

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice

1 Woźniak Jerzy Wiceprezydent Miasta Katowice – Przewodniczący Rady jerzy.wozniak@katowice.eu

2 Moryń-Trzęsimiech Małgorzata

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Urząd Miasta 

Katowice malgorzata.moryn-trzesimiech@katowice.eu

3 Hercig Jowita

Zastępca Naczelnika - Wydział Kultury, Urząd Miasta 

Katowice jowita.hercig@katowice.eu

4 Lis Agnieszka

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych -

Wydział Polityki Społecznej – Sekretarz Rady agnieszka.lis@katowice.eu

5 Szreter-Kulisz Iwona

Kierownik Referatu Sportu – Wydział Edukacji i Sportu, 

Urząd Miasta Katowice iwona.szreter-kulisz@katowice.eu

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

1 Augustyn Grzegorz Stowarzyszenie BLOK Aktywni Razem augen78@poczta.fm

2 Budzyńska Agnieszka Śląska Sieć 3 Sektora agnieszka@slaskasiec.pl

3 Dudek Małgorzata Hufiec ZHP Katowice malgorzata.dudek@zhp.net.pl

4 Grzegorzak - Łoposzko Ewa Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK korczakkatowice@gmail.com

5 Hołyński Krzysztof Stowarzyszenie MOST – Wiceprzewodniczący Rady krzysiek@mostkatowce.pl

6 Józefoski Olaf Stowarzyszenie Wolnej Herbaty olaf.jozefoski@gmail.com

7 Twardowska Beata Fundacja "Śląskie Anioły" tbeata@op.pl

8 Wiończyk Grzegorz Stowarzyszenie Tęczówka gwionczyk@gmail.com

Adres skrzynki mailowej Rady: radapozytku@katowice.eu


