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1. Nazwa i siedziba organizacji, której członkiem jest 

kandydat oraz stanowisko/funkcja kandydata w organizacji 
 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej – 

Krzeszowice – Członkini 

 

2. Opis działalności i najważniejsze osiągnięcia w sektorze 

pozarządowym 
 

Ukończyłam studia z administracji publicznej, zarządzanie  

i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych, ochrona danych 

osobowych, MBA Executive, kursy i szkolenia z zakresu 

działalności samorządu, kurs liderów lokalnych 

społeczności; Radna Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Członkini licznych stowarzyszeń,  

m.in. Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, lokalnego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Społecznych miejscowości Czerna oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Czernianki”. Jedna 

z fundatorów Fundacji SANUS działającej przy Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu 

w Krzeszowicach. Zrealizowane wydarzenia to m.in. Ogólnopolski Turniej Klas 

Mundurowych – organizowany cyklicznie od 2012 r. do 2017 r.; Geotyda  – współpraca  

z Fundacją Geotyda od 2015 r.; Wymarsz Legionów –od trzech lat; projekty dla SIS Czerna 

oraz KGW Czernianki –wspieranie lokalnej kultury i folkloru oraz wydarzeń lokalnych 

kultywujących tradycje lokalne; od 2018 r. realizacja projektu inspirowanego małopolskim 

smakiem Smaki Gminy Krzeszowice – powrót do tradycji potraw lokalnych, odkrywanie 

starych smaków na nowo, konkurs potraw przygotowywanych przez lokalne KGW; półkolonie 

dla dzieci, współfinansowanie wydawnictwa książki Krzeszowicka Perła, realizacja projektów 

Fundacji SANUS. Działalność w lokalnej Izbie Gospodarczej. 

 

3. Opis doświadczenia kandydata w zakresie udziału w ciałach doradczych  

i opiniodawczych 
 

Doradczyni burmistrza w latach 2015-2016 – w sprawach społecznych oraz działalności 

gospodarczej, współpraca z NGO. Od 2018 r. własna działalność doradcza, szkoleniowa, 

audyty w zakresie ochrony danych osobowych i doradztwa, doradca dla Posła na Sejm RP 

 

4. Opis motywacji kandydata do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego w Powiecie Krakowskim 
 

Wymiana doświadczeń, tradycji, kultywowanie zwyczajów lokalnych, czy też 

przygotowywanie okolicznościowych spotkań w rocznicę ważnych wydarzeń to bodziec 

działalności dla stowarzyszeń i organizacji tzw. NGO. Ogromnie zależy mi na tym aby środki 

rozdzielane z dotacji były przydzielane celowo i adekwatnie do potrzeb lokalnych organizacji. 

To Stowarzyszenia i organizacje działające na terenach swoich miejscowości (czy regionów) 

uosabiają potrzeby lokalne. Środki finansowe są niezbędne, aby mogły rozwijać się zgodnie  

z oczekiwaniami mieszkańców, realizować potrzeby lokalnych społeczności i zaspokoić 

oczekiwania wszystkich beneficjentów. 


