
1. Iga Borowiecka-Grzywacz 

Dzień dobry, 

Zgłaszam swoją kandydaturę do zarządu stowarzyszenia. 

W Amnesty International działam od 2018 roku. Współprowadziłam lokalną grupę Radomsko, 

włączałam się akcje ogólne i współorganizowałam lokalne. W ramach kampanii „Stop hate” 

współprowadziłam zajęcia edukacyjne w jednym z katowickich liceum. 

Uważam, że najważniejszym wyzwaniem przed którym dziś stoimy jest edukacja w kwestii 

praw człowieka. Jest to główny aspekt w kontekście zmian klimatycznych, globalizacji i 

nierówności ekonomicznych i społecznych na świecie. W Polsce dodatkowym problemem 

ostatnich lat jest obrona praw kobiet, społeczności LGBTQ+, dzieci i młodzieży i uchodźców. 

Jako nauczycielka wiem i umiem współpracować z dziećmi i młodzieżą, jestem wyczulona na 

potrzeby i trudności kadry nauczycielskiej. Jako edukatorka antydyskryminacyjna i seksualna 

Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK jestem też świadoma potrzeby podjęcia działań dla 

wsparcia i ochrony zdrowia psychicznego środowiska uczniowskiego. 

Na co dzień pracuję w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku oraz prowadzę 

Pracownię Działań Twórczych kARTka, która zresztą często gościła różne przedsięwzięcia AI. 

Jako plastyczka zajmuje się twórczością w zakresie sztuk wizualnych oraz propagowaniem 

rękodzieła, w ramach czego jestem ambasadorką Polski w międzynarodowej Kampanii 

HANDMADE YOU(YH). Współprowadzę w lokalnej niezależnej Gazecie Radomszczańskiej 

podcast internetowy „Po Zmroku” , w którym podejmujemy tematykę edukacji seksualnej, 

globalnej, prawnoczłowieczej, klimatycznej, kulturowej i antydyskryminacyjnej. Moją 

prywatną pasją jest natura, muzyka, bałkańskie plaże i zwierzaki. Uwielbiam pracę z ludźmi i 

nowe wyzwania. Moją mocną stroną jest kreatywność i odporność na stres. 

Poza AI jestem członkinią i współzałożycielką RAS Radomszczańskiego Alarmu Smogowego, 

stowarzyszenia powstałego na rzecz działania dla dobra naszego miasta. Nie pełnię tam zadań 

statutowych, jestem szeregową członkinią. Nie jestem osobiście zaangażowana w działanie na 

rzecz żadnej partii. 



O ile wiem, nie mam krewnych, powinowatych ani innych bliskich mi osób wśród 

pracowników i zarządu polskiej ani żadnej zagranicznej sekcji AI, IS i innych organów AI oraz 

ich podmiotów zależnych. 

2. Iwona Bronisz-Ondra 

Ukończyłam Studia na kierunku Filologia Romańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Od 1997 roku pracuję w międzynarodowych firmach, prawie od początku zajmuję się różnymi 

zagadnieniami w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 

W Geant Polska byłam kierownikiem projektów, szefem działu administracji personalnej i płac. 

Po przejściu do Banku Handlowego oraz Citibank Europe zajmowałam się również płacami 

oraz polityką wynagradzania i benefitami. 

W JP Morgan jestem szefem operacji kadrowych, administracji benefitami na region 

europejski. Zarządzam 40 osobowym zespołem, który wspiera pracowników w Polsce i za 

granicą. Współpracujemy z dostawcami usług m.in. opieki medycznej, ubezpieczeń na życie 

oraz legalizacji zatrudnienia. 

W każdej z firm byłam zaangażowana w działalność wolontariatu pracowniczego, realizując 

projekty dla różnych grup społecznych. Poza pracą, wraz z grupą znajomych regularnie 

włączamy się w inicjatywy fundacji i stowarzyszeń, które działają na rzecz praw człowieka i 

ochrony środowiska. Lokalnie założyliśmy Stowarzyszenie Miejscovi, które działa w ramach 

naszych miejscowości. 

Pomimo obowiązków zawodowych i zajęć rodzinnych nie pozostaję obojętna na 

niesprawiedliwość, która nas otacza. Uważam, że każda reakcja sprzeciwu wobec zła ma sens. 

3. Agnieszka Gałka 

Jestem członkinią Zarządu obecnej kadencji (od 2020 roku). Z Amnesty International Polska 

jestem związana od 2007 roku. W tym okresie byłam członkinią Zarządu, a w latach 2013-2015 

Prezeską Zarządu. Byłam również członkinią Komisji Rewizyjnej.  

Z wykształcenia jestem adwokatką, choć obecnie nie wykonuję tego zawodu. Przez kilka 

ostatnich lat zawodowo zajmowałam się relacjami pracowniczymi w międzynarodowych 



korporacjach, a od kilku miesięcy współpracuję jako prawniczka z jedną z organizacji 

humanitarnych. Jestem absolwentką European Master’s Programme in Human Rights and 

Democratisation. Posługuję się biegle językiem angielskim. 

4. Nina Kalke 

Szanowni Państwo, 

Nazywam się Nina Kalke. Jestem specjalistą w zespole zgodności z prawem Urzędu Komisji 

Nadzoru Finansowego i mediatorem Sądu Polubownego przy KNF. 

Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika, w Katedrze Praw 

Człowieka, broniąc pracy pt. „Miejsce i rola praw człowieka w międzynarodowym obrocie 

gospodarczym” – co po dziś dzień jest przedmiotem moich zainteresowań i badań, w celu 

tworzenia tekstów publicystycznych.  

W trakcie studiów odbyła staż w kancelarii GCR Solicitors w Londynie, gdzie zajmowałam się 

sprawami więźniów i warunkami w zakładach karnych, a także bezpodstawnym odbieraniem 

dzieci rodzinom migrantów. Po powrocie do Polski byłam wolontariuszem Fundacji Court 

Watch, odbywała także staż w kancelarii Cifford Chance, pod okiem Pani Mecenas Sylwii 

Gregorczyk – Abram, wspierając ją w researchu dot. spraw z zakresu praw człowieka. Od lipca 

2020 r. jestem prawnikiem – wolontariuszem Academii iuris – świadcząc bezpłatną pomoc 

prawną osobom, których na nią nie stać. Od lutego br. Jestem prawnikiem wolontariuszem 

Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, w którym wspieramy prawnie migrantów i uchodźców, 

włączając się w działania Grupy Granica. 

Regularnie dokształcam się w temacie praw człowieka i kwestii społecznych – brałam udział 

w projektach obywatelskich i szkoleniach organizowanych m.in. przez Kongres Ruchów 

Miejskich, HFPCz, WJFF, kursach prawa administracyjnego i prawa azylowego UNHCR. 

Dotychczasowe doświadczenie i inicjatywy, w które się włączałam, wymagały ode mnie dobrej 

organizacji pracy, szybkiego dostosowania się do nowych realiów i reagowania na zmiany w 

dynamicznym środowisku, również prawnym. Musiałam wykazać się umiejętnością słuchania, 

szczegółowej analizy dokumentacji i sprawnego znajdowania rozwiązań oraz koordynowania 

projektami lub powierzoną mi ich częścią. 



Uważam, że w gronie NGO, głos Amnesty International Polska jest jednym z merytorycznie 

ważniejszych, m.in. dlatego, w październiku 2020 roku odpowiedziała na Państwa apel dot. 

wsparcia prawniczego dla aktywistów Amnesty podczas zgromadzeń publicznych. Moją 

motywacją, by zostać członkiem zarządu Amnesty, jest chęć bycia częścią rozszerzania 

wiadomości przysługujących praw człowieka, a także wywierania realnego, pozytywnego 

wpływu na opinię publiczną i działania organów państwowych, w celu poprawienia sytuacji 

osób, których prawa człowieka i obywatela nie są przestrzegane. 

Uprzejmie dziękuję za Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. 

5. Dorota Łyszkowska 

Szanowni Państwo,  

chciałabym przedstawić Państwu moją kandydaturę na członkinię Zarządu Amnesty 

International Polska.  

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Technologia 

Żywności i Żywienie Człowieka. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie 

rachunkowości i finansów przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego, prawa 

podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.  

Posiadam 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i finansów w jednostkach 

sektora finansów publicznych. W latach 2008-2013 zajmowałam się rozliczaniem i projektów 

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz w ramach pomocy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Posiadam bogate 

doświadczenie w sprawowaniu kontroli i zarządzaniu gospodarką finansową jednostek sektora 

publicznego szczebla samorządowego. Od 2013 do 2019 r. – jako Skarbnik Powiatu - 

odpowiadałam za rachunkowość i zarządzanie finansami Powiatu Legionowskiego oraz brałam 

udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu. Był to intensywny czas współpracy z 

organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu, w szczególności realizującymi 

zadania w zakresie edukacji, kultury, sportu, dziedzictwa narodowego oraz spraw społecznych. 

W 2019 r. zostałam wyróżniona w rankingu Skarbnik Samorządu Dziennika Gazety Prawnej w 

kategorii powiaty powyżej 60 tysięcy mieszkańców. W ostatnich latach prowadziłam 

rachunkowość i finanse samorządowej instytucji kultury, pełniąc obowiązki głównej 

księgowej. W obszarze mojej odpowiedzialności było również przygotowanie rozwiązań 



systemowych, usprawniających administracyjny obszar pracy instytucji, a także optymalizacja 

gospodarki finansowej teatru. Obecnie zajmuję się weryfikacją danych i sprawozdań 

finansowych, w tym przygotowywaniem opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych instytutów Sieci, przygotowywaniem analiz ekonomiczno-finansowych Sieci 

Badawczej Łukasiewicz oraz bieżącym monitoringiem i kontrolingiem finansowym instytutów 

Sieci.  

Od kilku lat podnoszę również kompetencje w obszarze podatków. W czerwcu 2018 r. 

ukończyłam 1,5 roczne studia podyplomowe w zakresie podatków i prawa podatkowego na 

Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Witolda Modzelewskiego. W listopadzie 

2019 r. zdałam egzamin pisemny na doradcę podatkowego w Ministerstwie Finansów.  

Posiadam wysokie kwalifikacje menadżerskie i doradcze, które zdobyłam dzięki 

kilkunastoletniej pracy na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Interesuję się światem 

w ujęciu społeczno-kulturowym.  

Uwielbiam sport i podróże globtroterskie, w szczególności wyprawy górskie i do krajów 

latynoamerykańskich. W ubiegłym roku przeszłam prawie 500-kilometrowy Główny Szlak 

Beskidzki. Planuję trekking w górach Tien-Szan w Kirgistanie oraz w Parku Narodowym 

Torres del Paine w Chile.  

Dokonując wyborów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym niezwykle istotnym był 

dla mnie fakt realizacji zadań służących dobru publicznemu. Olbrzymią radość i satysfakcję 

sprawiała mi realizacja projektów służącym mieszkańcom i ich potrzebom, dzieciom, 

młodzieży, osobom starszym i wszystkim, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Prawa 

każdego człowieka, w tym moje, mają dla mnie fundamentalne znaczenie.  

Dlatego jeśli uznacie Państwo, że moje kompetencje zawodowe mogą pomóc Państwu w 

realizacji zadań Stowarzyszenia, pozostaję do Państwa dyspozycji.  

Łączę wyrazy szacunku, 

Dorota Łyszkowska 

 


