
LP. Nazwa Organizacji, w której działa 

Kandydat  
Rekomendacje Organizacji Pozarządowych

1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Od 22 lat zajmuje się działalnością w organizacji  TP. Jest prezesem 

Towarzystw. Czynnie uvczestniczył w Radzie Pozytku Publicznego 

poprzednich kadencji. Bardzo dobrze zna zagadnienia związane z działalnością 

pozytku publicznego, jest kompetentny, zorganizowany i wiarygodny.

2 Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i 

Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo 

"Tęcza"

Sekretarz SPDiMNR Tęcza. Od poczatku współpracuje ze Stowarzyszeniem  

Tęcza reprezentując interesy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W latach 

2007-2011 powołana na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnopsrawnych przy Marszałku Województwa Zcahodniopomorskiego . W 

2008 roku pełnia Funkcję Wiceprezesa Rady. W kadencjach 2013-2015 oraz 

2016-2018 powołana na członka Szczecińskiej Rady Działalności  Pożytku 

publicznego.

3 Szczecińskie Stowarzyszenie 

Poszukiwawcze

40 lat pracy w UM, współpraca z ludźmi, obecnie czynna w pracach redakcji 

czasopism SUTW - prana, działa w Komisji Rewizyjnej Szczecińskiego 

Stowarzyszenia Poszukiwawczego, zaangażowana w pracę społeczną na rzecz 

Stowarzyszenia.

4 Stowarzyszenie Klub Harbińczyków Pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Szczecinie  przez 4 lata, zaangażowana w prace społeczne, mi.in. działa nadal 

w Radzie ds. Seniora przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego. 

Jest członkiem Szczecińskiego Stowarzyszenia Klub Harbińczyków , Przyjaciół 

Wilna, Ziemi Wileńskiej,  Nowogródzkiej i Polesia Świteź.

5 Stowarzyszenie Konie i Natura Ptrezes Syowarzyszenia kOnie i Natura. Od 12 lat działa na rzecz 

przekazywania społeczeństwu wartości, które reprezentują organizacje 

kombatanckie i osoby represjonowane i na rzecz integracjii tego środowiska. Te 

działania to wystawy pamiatek, dokumentów, obchody rocznicowe, 

wydawnictwa albumowe, renowacje miejsc pamięci, spotkania z mlodzieżą. 

Reprezentuje dużą wiedzę, doświadczenie jako społecznik wyróżnai 

sięzaangażowaniem i sprawnością organizcayjną, członek Miejskiej Rady 

Seniorów a także aktywny działacz  i członek  Szczecińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego trzech kadencji.
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6 Stowarzyszenie Academia Prezes Stowarzyszenia Academia, wczesniej założyciel i 20 lat czlonek zarządu 

Stowarzyseznia Inspiracje Mlodych. Kierownik Strefy Kultury Studenckiej 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Społecznik, animator kultury. W okresie studiów 

przewodniczący komisji kultury URSS US. KOordynator i realizator projektów 

ministerialnych oraz regionalnych. 

7 Stowarzyszenie Teatralne "nie ma" kandydat od 14 lat działa jako czynny członek w jednostkach non-profit. 

Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działanie jednostek 

non-profit oraz w prowadzeniu rachunkowości. Organizator i współorganizator 

wielu imprez kulturalnych w Szczecinie, regionie i poza granicami  Polski.

8 Szczecińska Fundacja Talent Promocja 

Postęp 

Kandydat posiada 9 letnie doświadczenie w działalności i promocji na rzecz III 

sektora, od 2009r. Pracownik Sczczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. 

Olbrzymie, prawoe 10-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania, 

realizcaji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków publicznych 

na łączną wartość ponad 15 milionów złotych. Bardzo dobra znajomość 

konstrukcji ofert realizacji zadania publicznego oraz Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Prowadzi szkolenia i doradztwo z 

zakresu pozyskiwania środków publicznych dla NGO. Aktywnie uczestniczy w 

konsultacjach społecznych na szczeblu lokalnym.

9 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

w Polsce Oddział w Szczecinie

Jest osobą zaangażowaną w działania społeczne. Działa w kilku szczecińskich 

organizacjach pozarządowych:Towarzystwo Opieki nad zwierzętami Szczecin, 

Stowarzyseznie Szczeciński Ruch Miejski, nieformaln grupa aktywistów, 

Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina. Jej aktywność skupia się głównie 

na ochronie praw zwierząt, miejskeij zieleni  oraz szeroko pojętych działaniach 

proekologicznych. Jako osoba z doświadczeniem w działalności OPP zna 

specyfikę ich funkcjonowania i orientuje się, jak wyglada wpółpraca tych 

organizacji z Gminą. Jest osobą sumienną, wywiązującą się z podjętych 

zobowiązań.  
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10 Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Zachodniopomorski Zarząd 

Wojewódzki 

Kandydat posiada doświadzcenie zawodowe z zakresu prawa gospodraczego, 

cywilnego. Posiada wiedzę z zakresu prawo o stawoarzyszeniach. Jako 

nauczyciel akademicki przez 8 lat w pracy z młodzieżą wykazywał umiejetności 

w przekazywaniu wiedzy,  łatwość nawiązywania kontaktów. Współpracuje z 

jednostkami  samozrądu terytorialnego. Od 2012 roku w ramach wykonywania 

zawodu adwokata, obsługa prawna PKPS jako Stowarzyszenia. Od 2019r. Pełni 

funkcję Prezesa ZZW PKPS w Szczecinie.

11

Szczecińsko-Policki Klub MORSY im. 

Zbyszka Ulatowskiego

Ireneusz Kowieski wieloletni Prezes Stowarzyszenia "Klub MORSY", osoba 

otwarta na nowe pomysły i wyzwania, dobry organizator pracy w zesple, osoba 

zaangażowana w realizację przyjętych na siebie obowiązków, człowiek znający 

specyfikę współpracy organizacji pozarządowych.

12

Szczecińskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe

Mirosław Gosieniecki od 2009 r. pełni funkcję Wiceprezesa Szczecińskiego 

WOPR. Funkcję tę pełni społeccznie udzielając się jednocześnie w 

Szczecińskiej Radzie Działanośći Pożytku Publicznego pełniąc funkcję 

Wiceprzewodniczącego. Jego dotychczasowa działaność zyskuje uznanie 

członków Fundacji na rzecz Morskiego Klubu Sportowego "Pogoń" w 

Szczecinie.

13

Oddział Zachodniopomorski Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego

Janusz Zbiorczyk jest prezesem Iddziału PTTK i zajmuję się organizacją oraz 

wspiera organizację imprez turystycznych sportowych, przeznaczonych głównie 

dla młodzieży szkolnej. Ten zakres działaności inicjował na spotkaniach 

Szczecińskiej Rady Działaności Pożytku Publicznego w ostatniej kadencji. 

Podejmuje liczne działania związane z promocjąmiasta, wizerunkiem, 

szkoleniami i poprawą jakości życia mieszkańców Szczecina. Zajmuje się 

krajoznawstwem. Organizuje liczne konkursy i rajdy dla młodzieży.

14

Doc 4US

Radosław Adamski od lat zaangażowany w działaność NGO, pełniący role 

kierownicze w różnych podmiotach. Udziela się społecznie, pracując przy 

Szczecińskim Budżecie Obywatelskim w zespole oceniającym wnioski. 

Członek komisji otwartych konkursów ofert UM Szczecin, w ramach których 

nadzorował przydzial wielu mln złotych. 
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15

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy 

Wojska Polskiego w Szczecinie

Leszek Borowski były dowódca jednostki wojskowej. Za osiągnięcia w służbie 

odznaczony m.in. Kawalerski Krzyż OrderuOdrodzenia Polski i złotym Krzyż 

Zasługi. Po przejściu w stan spoczynku podejmuje pracę w gminie Dibra. 

Zostaje członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i sekretarze Koła. 

Umiejętnie łączy pracę zawodową z działanością organizacyjną i społeczną. 

Jego zasługą jest realizacja wielu uroczystości i imprez relreacyjnych Gminy 

Dobra i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. To m.in. fundacja sztandaru dla 

OSP Dobra i wydanie książki o 36 Dywizjonie Rakietowego Wojska Obrony 

Powietrznej Kraju. 
16

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Szczecinie

Pracownik Wydziału Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Oddziału 

Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Pozyskuje środki 

finansowe na dzialamność statutową. Koordynator i organizator akcji z zakresu 

prmocji zdrowia. Współpracuje z ruchem młodzieżowym i wolontariatem, 

upowszechnia Mędzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, w 

2018 r. skończyła Polską Szkołę Miedzynarodowego Prawa Humanitarnego.

17

Fundacja Na Rzecz Morskiego Klubu 

Sportowego "POGOŃ" w Szczecinie

Andrzej Kamorowski były Wiceprezydent Szczecina ds. gospodarczych, były 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Gruntami, Radny Rady Miasta Szczecina przez 

trzy kadencje. Aktualnie przewodniczący Rady Osiedla "Gumieńce", wieloletni 

Prezes Klubu Kolarskiego "Gryf" Szczecin. Przez 10 lat  Prezes Spółki 

Akacyjnej . Prezes Fundacji na rzecz MKS "POGOŃ" w Szczecinie. Kierownik 

jednego z trzech zespołów d/s opracowania Strategii Rozwoju Szczecnia.

18
Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Przemysłu Materiałów 

Budowlanych 

Ryszard Zatyracz w organizacji pełni funkcję z-cy Prezesa. Przygotowuje 

prelekcje na temat przemysłu materiałów budowlanych woj. 

zachodniopomorskiego. Organizator wycieczek. Przygotował Galę 50-Lecia 

SITPMB. Koleżeński i uczynny. Działa w sportach siatkarzy i jachtingu. 
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Ryszard Zatyracz



19

Zachodniopomorskie Forum 

Organizacji Socjalnych "ZaFOS"

Grzegorz Reszka posiada odpowiednie doświadczenie oraz umiejętności 

niezbędne do pełnienia funkcji członka Szczecińskiej Działaności Pożytku 

Publicznego. Od 2010 r. związany jest z Zachodniopomorskim Forum 

Organizacji Socjalnych, gdzie obecnie pelni funkcjE Członka Zarządu w tym 

czasie poznał środowisko zachodniopomorskich jak i szczecińskoch NDO. Na 

co dzień współpracuje również ze wspólnotą Roboczą Związków Organizacji 

Socjalnych WRZOS oraz Parytetowym Związkiem Organizacji Socjalnych 

Meklemburg - Pomorze Przednie przy realizacji różnych przedsięwzięć 

mających na celu rozwój 3 sektora. Wspomaga NGO, prowadzi szkolenia i 

doradztwo w zakresie pozyskiwania śrdoków na ich działalność. Aktywnie 

uczestniczy w kosultacjach dotyczących programowannia na szczeblu 

lokalnym, wojewódzkim i krajowym.
20

Fundacja na Rzecz Aktywnego 

Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w 

Polsce "Fundacja e-Medycyna"

Arleta Górecka-Przybycień to osoba, która od kilku lat angażuje się w 

działalność na rzecz osob starszych - grupy wiekowej szczególnie narażonej na 

wykluczenie społeczne. Swoimi osiągnięciami i zaangażowaniem udowodniła, 

że jako animatorka działań na rzecz środowsika seniorów potrafi realizować 

przedsięwzięcia w grupach lokalnych  nawiązując jednoczesnie współpracę z 

innymi instytucjami i organizacjami. Proponowane przez niąinnowacje i otwarte 

podejście do wyzwań pomocy społecznej pozwala wykorzystać dobre praktyki, 

wymieniać doświadczenia i zastosować najlepsze rozwiązania w tej dziedzinie. 

To z kolei wyzwala niezwykle twórcze i wartościowe pommysły na takie 

przedsięwzięcia, które mogą zmienić nie tylko najbliższe otoczenie ale mieć 

także chcrakter systemowy. Jej zapał i zmysł organizatorski oraz łatwość 

nawiązywania kontaktów ułatwiają finalizowanie i realizacje wielu pomysłów, 

które integrują i aktywizują różne środowiska. W pracy cechuje ją sumienność, 

rzetelność, wielkie zaangażowanie i oddanie sprawie oraz przede wszystkim 

ludziom - tym z którymi io dla których pracuje. Pani Arleta pasjonuje się tym co 

robi, a taka postawa jest badrdzo wartościowa szczególnie w obszarach pomocy 
21 Stowarzyszenie Dorosłych Harcerek i 

Harcerzy Bractwo Zawiszy Czarnego

Umiejetność wpółpracy z innymi organizacjami , organizowanie przyjętych 

programów, kierowanie zespołami.
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Arleta Górecka-Przybycień

Lucyna Tarka


