
Kandydatka na członka KM PO WER 

 

Alicja Jankiewicz jest matką dorosłego niepełnosprawnego dziecka i dwójki 

pełnosprawnych. Ukończyła studia na Akademii Górniczo–Hutniczej – Wydział Inżynierii 

Materiałowej i Ceramiki oraz studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej – Wydział 

Elektroniki. W latach 1979-1994 pracowała jako technolog w Zakładzie Doświadczalno-

Badawczym Ceramiki Elektronicznej, gdzie zajmowała się pracami badawczymi 

i wdrażaniem nowych produktów do produkcji. Macierzyństwo, niepełnosprawność dziecka 

i opieka nad nim wpłynęły na zmianę jej planów zawodowych. W 1988 r. podczas wizyty 

w USA miała okazję osobiście zobaczyć jak ogromny wpływ na życie osoby 

z niepełnosprawnością może mieć sprawnie funkcjonująca, odpowiedzialna organizacja 

pozarządowa. W 1989 r. wspólnie z grupą 15 rodziców założyła Stowarzyszenie Rodziców 

Dzieci z Wadą Serca ,,Serce Dziecka”, którego pracami kierowała do 1999 r. Współpracując 

z lekarzami, mediami i społecznością Lublina i województwa, organizując szereg 

niekonwencjonalnych akcji i zdarzeń (kiermasze, aukcje, koncerty, edukacja medialna) 

Stowarzyszenie doprowadziło w regionie lubelskim do istotnej zmiany w obszarze 

profilaktyki, rehabilitacji i opieki medycznej nad dziećmi kardiologicznymi (zakup 

echokardiografu, powstanie oddziału kardiologii dziecięcej, podręcznik dla rodziców). 

Uczestniczyła w procesie powstawania w 1994 r. Lubelskiego Forum Organizacji Osób 

Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. W latach 1994-1999 pełniła w nim funkcję 

sekretarza, a od 1999 r. do chwili obecnej pełni funkcję prezesa Zarządu. Jako koordynator 

była odpowiedzialna za realizację szeregu istotnych dla różnych środowisk osób 

z niepełnosprawnościami działań w obszarze edukacji i rehabilitacji społeczno-zawodowej 

w ramach projektów realizowanych samodzielnie lub z partnerami w ramach programów 

finansowanych ze środków samorządu lokalnego, PFRON i funduszy unijnych (SPO RZL, 

ZPORR, PO KL, Leonardo da Vinci, Program Współpracy Transgranicznej).  

Ma bogate doświadczenie związane z wydatkowaniem środków unijnych. Była i jest 

odpowiedzialnie zaangażowana w prace zespołów konsultacyjnych i doradczych. Pełnione 

w przeszłości i aktualnie funkcje:  

 Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Woj. 

Lubelskiego (1999-2002, 2003-2007, 2012-2013); 

 Członek Komitetu Sterującego ZPORR Województwa Lubelskiego – rekomendacja 

organizacji pozarządowych; 

 Członek Komitetu Monitorującego SPO RZL – rekomendacja organizacji pozarządowych; 

 Członek Grupy ds. Ewaluacji SPO RZL; 

 Członek Społecznej Rady Konsultacyjnej przy PFRON. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń dla NGO. 

Odpowiada za koordynację prac zespołu redakcyjnego Centrum Informacyjno-Doradczego 

dla Osób Niepełnosprawnych w Lublinie (Internetowy Biuletyn Informacyjny 

www.niepelnosprawni.lublin.pl i publikacje: Vademecum osoby niepełnosprawnej, Serce 

Twojego Dziecka, Poradnik Dla Osób Po Amputacjach, Poradnik Teleadresowy Pacjenta – 

Lublin, Ulotki Informacyjne Wojewódzkiej Sieci, Informator Teleadresowy dla Środowiska 

Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego – 5 wydań). 

Za pracę społeczną była wielokrotnie wyróżniana (Polcul, Serce dla Serc, honorowe 

wyróżnienia Prezydenta Miasta Lublin, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa). 

Jest bardzo mocno zaangażowana w proces tworzenia silnego potencjału organizacji oraz 

dobrego klimatu współpracy między organizacjami i administracją publiczną. 

http://www.niepelnosprawni.lublin.pl/


Kandydat na zastępcę członka KM PO WER 

 

Piotr Dąbrowski jest osobą niepełnosprawną od 16 roku życia (tetraplegia). W 1997 roku 

ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2003 r. ukończył 

aplikację radcowską. W latach 2003-2012 prowadził Kancelarię Prawną. W 1998 roku 

rozpoczął pracę we Wrocławskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, gdzie zaczął zajmować 

się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych dla osób niepełnosprawnych oraz świadczeniem 

prawnej pomocy Sejmikowi w bieżących sprawach. W latach 2010-2011 pełnił funkcję 

skarbnika Sejmiku, a od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa Zarządu. 

Jednocześnie jako radca prawny reprezentuje osoby niepełnosprawne i organizacje 

pozarządowe przed organami administracji i przed sądami.  

W 2012 roku za działalność pro bono w zakresie poradnictwa prawnego został wyróżniony 

przez Krajową Radę Radców Prawnych „kryształowym sercem radcy prawnego” oraz w tym 

samym roku tygodnik Forbes wyróżnił go za tę działalność w kategorii zawody zaufania 

publicznego. 

Przez 16 lat pracy w Sejmiku osobiście zetknął się z tysiącami osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunami, którym udzielał pomocy prawnej. Gruntownie poznał ich potrzeby i problemy, 

w tym problemy związane ze zjawiskiem ich dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Jako 

Prezes Zarządu Sejmiku kieruje programami i inicjatywami skierowanymi do osób 

niepełnosprawnych i reprezentujących je organizacji pozarządowych. 


