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Na podstawie art. 7 ust.1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, 

zgłaszamy kandydaturę senator Marii Koc na wicemarszałka Senatu. 
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Maria Zofia Koc - samorządowiec, menedżer i animator kultury, senator VIII 

kadencji. Karierę samorządowca rozpoczęła w Węgrowie. W 2006 r. była radną 

miasta, a w latach 2007-2008 wiceburmistrzem Węgrowa.  W 2010 roku otrzymała 

mandat do sejmiku województwa mazowieckiego startując z list Prawa 

i Sprawiedliwości i zdobywając 7860 głosów. W sejmiku była wiceprzewodniczącą 

komisji kultury i dziedzictwa narodowego, a także komisji promocji województwa 

mazowieckiego i współpracy zagranicznej. Ponadto była członkiem komisji edukacji, 

nauki i szkolnictwa wyższego. 
 

Z wykształcenia jest etnografem - ukończyła studia w Katedrze Etnografii Wydziału 

Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również podyplomowe 

studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na UW. W pracy zawodowej 

przez kilkanaście lat była dyrektorem Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie 

Podlaskim oraz inicjatorką i realizatorką wielu projektów kulturalnych, edukacyjnych 

i społecznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest jednym 

z pierwszych na Mazowszu menedżerów i animatorów kultury z sukcesami 

pozyskujących środki zewnętrzne na działalność kulturalną.  
 

W uznaniu swojej pracy i działalności społecznej w 2012 r. została Kobietą Sukcesu 

Mazowsza. Działa społecznie w wielu organizacjach pozarządowych. Jest 

współinicjatorką powołania Stowarzyszenia Instytucji Upowszechniania Kultury "Dla 

Kultury" oraz Stowarzyszenia Podlaskie Dziedzictwo Kultury z siedzibą 

w Drohiczynie. Jest inicjatorką reaktywacji dawnego traktu handlowego i pocztowego 

pn. Wielki Gościniec Litewski jako szlaku turystycznego łączącego Warszawę 

i Wilno. Jest również pomysłodawczynią i współinicjatorką  rewitalizacji barokowego 

Zespołu Poklasztornego w Węgrowie i powołania w nim Centrum Dialogu Kultur 

i Tolerancji Religijnej. 
 

Odznaczona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem "Pro Memoria" 

przyznawanym przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, Medalem "Benemerenti" przyznanym przez Papieża Benedykta 

XVI za zasługi dla kościoła katolickiego, Medalem im. Jana Pawła II przyznanym 

przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe.  Została też wyróżniona m.in. Nagrodą 

"Piękniejsza Polska" Prezydenta RP, Nagrodą Marszałka Województwa "Za zasługi 

dla Mazowsza", Nagrodą Ludomira Benedyktowicza za pracę na rzecz rozwoju 

regionu. 
 

W dniu 7 września 2014 r. Maria Koc zwyciężyła w wyborach uzupełniających do 

Senatu w okręgu nr 47 obejmującym powiaty: garwoliński, miński i węgrowski 

uzyskując 58,35 proc. głosów i została senatorem VIII kadencji. W wyborach do 

Senatu RP w dniu 25 października 2015 r. ponownie uzyskała mandat senatora 

uzyskując 70 217 głosów co stanowi 53,19% poparcia dla jej kandydatury. 
 

Urodziła się 22 sierpnia 1964 r. Mężatka, ma dwie córki i syna. Mieszka w Węgrowie.  
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