
Katarzyna Nogieć 
 

1. Nazwa i siedziba organizacji, której członkiem jest 

kandydat oraz stanowisko/funkcja kandydata w organizacji: 

• Fundacja NOViST – Narama – Prezes  

• Fundacja Sapere et Gaudere – Poskwitów – Prezes 

• UKS Salwator NPS – Kraków – Członek  

 

2. Opis działalności i najważniejsze osiągnięcia w sektorze 

pozarządowym 
 

Pragniemy przedstawić kandydaturę pani Katarzyny 

Nogieć. Pani Katarzyna jest ogromnie zaangażowana  

w działalność społeczną. Pomimo swoich obowiązków 

zawodowych i rodzinnych poświęca bardzo dużo czasu  

i energii innym. Zaangażowana w większość lokalnych inicjatyw i wydarzeń. Działa na rzecz 

innych i otoczenia, począwszy od wydarzeń społecznych, edukacyjnych, sportowych po inne. 

Przede wszystkim odgrywa ona ogromną rolę w integracji społeczności lokalnej, zapobiega 

wykluczeniu społecznemu, wspomaga potrzebujących, ma znaczący wkład  

w upowszechnianie kultury i sportu wśród społeczności lokalnej zarówno wśród dzieci, 

młodzieży jak i osób dorosłych. Jej postawa i działania są bardzo widoczne i doceniane. Oprócz 

swojej pracy zawodowej i działalności lokalnej znana jest w środowisku jako prezes dwóch 

fundacji.  

Pierwsza z nich to Fundacja Sapere et Gaudere. Sapere et Gaudere, która powstała w lutym 

2013 roku przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu  

w Poskwitowie. Jej fundatorem jest Osoba Prowadząca Szkoły pan Michał Znamirowski.  

W ramach działań fundacji pani Katarzyna inspiruje, integruje i wspiera nowatorskie działania 

edukacyjne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Dodatkowo inicjuje kontakty społeczne, 

edukacyjne i kulturalne z partnerami krajowymi i zagranicznymi, jak również promuje gminę 

Iwanowice, popiera rozwój terenów wiejskich, dzieci i młodzież, które ze względu na miejsce 

zamieszkania nie mają tak dużych możliwości rozwojowych jak ich rówieśnicy z wielkich 

miast. Pomaga podopiecznym pielęgnować talenty, rozwinąć skrzydła oraz przyczynia się do 

pobudzenia aktywności społeczno-kulturalnej społeczności lokalnej Poskwitowa także gminy 

Iwanowice i poza nią. Od ośmiu lat pani Katarzyna współorganizuje „Piknik Rodzinny”  

w Poskwitowie, jedną z większych imprez lokalnych. Na swoim koncie ma kilka dużych akcji 

charytatywnych, aukcji, które przyczyniły się do wsparcia potrzebujących czy wzbogaciły 

bazę dydaktyczną poskwitowskich szkół (doposażenie placu zabaw, biblioteki szkolnej, bazy 

dydaktyczno-sportowej). Ponadto pozyskuje sponsorów do swoich działań np. wraz  

z przedstawicielami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i firmą Wawel zorganizowała 

dzień dziecka w Poskwitowie. Na stałe współpracuje z Wydawnictwem WAM, z Muzeum 

Armii Krajowej w Krakowie, Firmą KrakMarfish. Współorganizowała akcję krwiodawstwa  

na terenie gminy Iwanowice i wspiera swym działaniami inne przedsięwzięcia na jej terenie 

np. akcja na rzecz gminnego przedszkola poszkodowanego podczas powodzi, czy akcja na 

rzecz Klubu Sportowego Novi Narama w celu wzbogacenia bazy treningowej. Ponadto brała 

udział i koordynowała wolontariat logopedycznego w poskwitowskiej szkole, nad którym 

honorowy patronat objęła prof. Jagoda Cieszyńska, a który wspierał specjalistyczną pomocą 

wszystkich uczniów oddziału przedszkolnego i klas I-III, dzieci które miały utrudniony dostęp 

do pomocy specjalistycznej. W tym zakresie również wspierała podopiecznych 

Samorządowego Przedszkola Słonecznego w Iwanowicach oraz w Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Naramie. Pisze liczne projekty, bierze udział w konkursach grantowych, 

pozyskuje środki zewnętrzne na działalność lokalną. Fundacja realizowała min: „Bajkowy 

angielski”, „Ja, mój kraj, moja mała ojczyzna. Powiatowy Konkurs literacko-plastyczny” 

(realizowany dzięki wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego – 5 edycji), „Matematyka 

miarą wszystkiego”. Współpracuje również z palcówkami zagranicznymi.  

Druga fundacja – Fundacja NOViST, powstała 11 stycznia 2018 roku. Jej nazwa jest 

skrótem od głównych celów działań: N – nowatorstwo, O – oświata, V – wspólnota, I - 



integracja, S - sport, T – tradycja, ma szeroki wachlarz działań. Podczas działania fundacji pani 

Katarzyna organizuje wyjazdy, wyjścia do teatrów, kin, muzeów dla dzieci i ich rodziców. 

Współpracuje z lokalnymi klubami seniora, kołami gospodyń wiejskich, angażując je  

w wydarzenia lokalne i organizując dla nich specjalne wyjazdy i wyjścia do kin i teatrów. 

Ponadto przygotowała program zajęć „Nasz pomysł na ferie” i corocznie organizuje rodzinne 

obozy letnie. Jest to ogromnie ważne w środowisku, gdzie jest utrudniony dostęp do kultury 

wysokiej. To rozwiązanie ułatwia organizację czasu wolnego mamom, które wielokrotnie same 

pozostają w domach oddając się wychowaniu dzieci, a możliwość uczestniczenia w danym 

przedsięwzięciu większą grupą obniża koszty udziału. Poświęca ogrom czasu innym, nie 

odmawia wsparcia potrzebującym. Ma na swoim koncie koordynację imprez charytatywnych 

np. wraz z klubem sportowym LTS „NOVI” Narama, Kołem Gospodyń Wiejskich z Naramy  

i Ochotniczą Strażą Pożarną z Naramy wsparli Augusta Krawczyka, chłopca z głębokim 

autyzmem. Odbyło się to podczas organizowanej przez nią corocznie NOVISTÓWKI – naszej 

wspólnej majówki, a do działań włączyła się nawet reprezentacja piłki nożnej TVP Kraków. 

Jej doraźne akcje pod hasłem „Kolorowy ołówek” wsparły rodzinę pogorzelców z pobliskiej 

miejscowości (zbiórka na remont pokoju Natalki), czy Adama Toczko – chorego chłopca - 

absolwenta szkoły, w której pracuje. W ramach działalności tej Fundacji zorganizowała 

wystawę prac pod tytułem „Powiat młodych inspiruje” na Zamku w Pieskowej Skale (projekt 

realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego). 

Warto zaznaczyć, iż pani Katarzyna Nogieć podczas XIX Małopolskiego Forum 

Organizacji Pozarządowych z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego - Jacka Krupy oraz 

Grzegorza Lipca - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego w odebrała nagrodę 

„Amicus Hominum – wyróżnienie”. Jest to nagroda samorządu województwa małopolskiego 

dla osób prywatnych, „które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną 

aktywnością wspierają drugiego człowieka”. Kapituła konkursu w swoim uzasadnieniu 

podkreśliła wyjątkowe zaangażowanie pani Katarzyny w propagowanie inicjatyw z zakresu 

sportu i kultury oraz promowanie aktywności sportowej, podejmowanie inicjatyw 

integrujących środowisko. Natomiast za szereg różnorodnych działań rozwijających  

i promujących życie kulturalne, została doceniona otrzymując honorowy tytuł „Prometeusz 

Kultury” w ramach ogólnopolskiej akcji Kontrrewolucja Kulturalna. Nagrodę otrzymała  

w 2014 roku z rąk Prezydenta Miasta Krakowa – Jacka Majchrowskiego, a w 2018 z rąk 

Starosty Krakowskiego – Wojciecha Pałki, Nagrodę Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  

 

3. Opis doświadczenia kandydata w zakresie udziału w ciałach doradczych  

i opiniodawczych 
 

Pani Katarzyna od wielu lat współpracuje z Powiatem Krakowskim i jest powoływana na 

członka komisji do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 (ochrony i promocji zdrowia; 

ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego) w roku 2019 (ochrony  

i promocji zdrowia) i 2018 (ochrony i promocji zdrowia).  

Ponadto organizowała spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających 

na terenie powiatu krakowskiego (dla gmin: Iwanowice, Skała, Sułoszowa). Spotkanie 

dotyczyło powiatowych rad działalności pożytku publicznego, standardów współpracy powiatu 

z NGO oraz bieżącej współpracy, szczególnie w obszarach kultury, sportu i turystyki. 

 

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

Publicznego w Powiecie Krakowskim 
 

Naszym zdaniem osoba pani Katarzyny Nogieć może znacząco wpłynąć na bieżącą działalność 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powicie Krakowskim. Jej otwarta 

postawa, zapał, pasja  do tego, co robi, jak to robi i ile robi zyskuje uznanie wśród społeczności 

lokalnej. Ma ona ogromne doświadczenie w wielu sektorach, postawa i zaangażowanie, 

współpraca z licznymi organizacjami może przynieść wiele dobrego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie

