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Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Nr 10/09 

Marszałka Województwa Małopolskiego 
z dnia 4 lutego 2009 r. 

 
Zasady wyłaniania członków Małopolskiej Rady Po Ŝytku Publicznego 

II kadencji reprezentuj ących sektor pozarz ądowy. 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 

§ 1 
 

1. W skład Małopolskiej Rady PoŜytku Publicznego II kadencji, zwanej dalej Radą 
wejdzie 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku publicznego. 

2. Działalnością poŜytku publicznego jest działalność w rozumieniu ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 
96, poz. 873 z póź. zm.). 

3. Wyłonienie kandydatów do Rady odbywa się w oparciu o zasady: 

• autorytetu – rozumianego jako powszechne uznanie dla doświadczenia  
i zasług kandydata; 

• fachowości – będącej istotnym składnikiem autorytetu kandydata; 

• reprezentatywności – rozumianej jako, potwierdzone demokratyczną 
procedurą, wewnętrzne wyłonienie odpowiednich kandydatów do Rady. 

4. W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego Marszałek Województwa Małopolskiego ogłasza w dzienniku o 
zasięgu regionalnym oraz umieszcza na stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informację o otwarciu procedury 
wyłaniania kandydatów na członków Rady. 

5. Informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków 
Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku publicznego rozpowszechniają takŜe 
Małopolskie Ośrodki Wsparcia Organizacji Pozarządowych (MOWOP), które będą 
stanowić zaplecze merytoryczno-techniczne dla wyłonionego z ich okręgu 
kandydata, m.in. poprzez: komunikat na stronach internetowych organizacji 
prowadzącej MOWOP; korespondencję tradycyjną i emaliową do organizacji 
korzystających z oferty i współpracujących z MOWOP; ogłoszenie w prasie o 
zasięgu właściwym dla terenu okręgu, na którym działa MOWOP oraz poprzez 
wszelkie inne dostępne środki komunikacji. 

 
II. Zasady zgłaszania kandydatów na członków Małopo lskiej Rady Po Ŝytku 

Publicznego II kadencji. 
 

§ 2 
 

1. Kandydat na członka Rady musi być zgłoszony przez podmiot uprawniony. 
2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów i udzielania im rekomendacji są: 
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a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie; 

b) związki i porozumienia organizacji pozarządowych; 
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  

ustaw: o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego; 

d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące 
działalność poŜytku publicznego; 

e) spółdzielnie socjalne. 
działaj ące na terenie Małopolski  dla celów niniejszych Zasad zwane dalej 
organizacjami.  

3. O działalności na terenie Małopolski decyduje adres siedziby organizacji 
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu 
stanowiącego o podstawie działalności, potwierdzającego status prawny i 
umocowanie osób reprezentujących organizację.  

4. Terenowe oddziały organizacji nieposiadajace osobowości prawnej mogą zgłosić 
lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Rady wyłącznie za zgodą zarządu 
głównego organizacji, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez zarząd 
główny. Zgodę taką, podpisaną przez osoby uprawnione naleŜy załączyć do 
dokumentów aplikacyjnych. 

5. KaŜda organizacja moŜe zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i 
wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.  

6. Zgłoszenie kandydata na członka Rady jest równoznaczne z udzieleniem mu 
rekomendacji, co oznacza, Ŝe zgłaszając kandydata nie moŜna udzielać 
rekomendacji innym kandydatom.  

7. W przypadku udzielenia przez daną organizację rekomendacji więcej niŜ jednemu 
kandydatowi, kandydatury takie zostaną zdyskwalifikowane na etapie weryfikacji 
formalnej i nie będą dopuszczone do kolejnych etapów wyborów.  

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do organizacji, 
która udzieliła rekomendacji więcej niŜ jednemu kandydatowi o wycofanie tych 
rekomendacji i udzielenia ostatecznej rekomendacji jednemu kandydatowi, 
wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niŜ 3 dni. W przypadku nie dopełnienia 
opisanego warunku wszystkie kandydatury, które otrzymały rekomendacje od 
danej organizacji zostaną zdyskwalifikowane na etapie weryfikacji formalnej i nie 
będą dopuszczone do kolejnych etapów wyborów 

 
§ 3 

 
1. W celu zachowania regionalnego składu Rady, obszar Województwa 

Małopolskiego zostaje podzielony na 5 okr ęgów wyborczych :  

Okręg Kraków obejmujący: miasto Kraków oraz powiat krakowski, proszowicki, 
miechowski, wielicki, myślenicki; 
Okręg Nowy S ącz obejmujący: miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, gorlicki, 
limanowski; 
Okręg Tarnów  obejmujący: miasto Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski, 
bocheński; 
Okręg Oświęcim  obejmujący: powiat oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, 
olkuski; 
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Okręg Nowy Targ  obejmujący: powiat: suski, tatrzański, nowotarski. 
 
 
2. Graficzny podział okręgów wyborczych przedstawia poniŜsza mapa: 
 

 
3 W kaŜdym okręgu wyborczym oprócz okręgu Kraków wybrany zostanie jeden 

reprezentant sektora pozarządowego Rady. W okręgu Kraków do Rady zostanie 
wybranych trzech reprezentantów sektora pozarządowego. 

4 O przynaleŜności do danego okręgu wyborczego decyduje adres siedziby 
organizacji, zgłaszającej kandydata lub organizacji udzielającej rekomendacji 
kandydatowi (nie moŜna zgłaszać kandydata lub udzielać rekomendacji 
kandydatowi z innego okręgu wyborczego). 

5 W przypadku braku zgłoszenia kandydata w danym okręgu wyborczym Marszałek 
Województwa zaprasza wybranego przez siebie przedstawiciela podmiotów 
uprawnionych, po zasięgnięciu opinii 5 innych podmiotów uprawnionych, 
działających na terenie danego okręgu wyborczego. 

6 W przypadku zgłoszenia w danym okręgu wyborczym tylko jednego kandydata (w 
przypadku okręgu Kraków wyłącznie trzech kandydatów), zgłoszenie to będzie 
potraktowane, jako wyłonienie członka MRPP reprezentującego sektor 
pozarządowy w danym okręgu wyborczym, o ile zgłoszenie spełni wymogi, o 
których mowa w § 4, § 5, § 6, § 7. 

7 Do kandydatów na członków Rady, o których mowa w ust. 5 i 6 stosuje się te 
same przepisy i postanowienia, co do pozostałych kandydatów na członków 
Rady.  

 
§ 4 

 
1. Kandydat na członka Rady musi: 

a) być czynnym  Członkiem  organizacji zgłaszającej jego kandydaturę; 
b) być osobą pełnoletnią; 
c) wyrazić zgodę na kandydowanie; 
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d) uzyskać 5 imiennych rekomendacji na kandydowanie do MRPP 
pochodzących od innych organizacji z zastrzeŜeniem § 2 ust. 5-7 oraz § 3 
ust. 4 ; 

e) korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo 
popełnione umyślnie; 

f) wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji wskazanych w 
formularzu zgłoszeniowym. 

2. Wszystkie warunki wskazane w ust. 1 kandydat na członka Rady musi spełnić 
łącznie. 

 
 
III. Etapy wyłaniania kandydatów na członków Małopo lskiej Rady Po Ŝytku 

Publicznego II kadencji. 
 

§ 5 
 

Etap I: 
Zgłoszenie kandydata na członka Rady. 
 
1. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

(załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu) i złoŜenie go w formie papierowej oraz 
elektronicznej (wypełniony formularz w formacie doc. na nośniku CD/R) wraz z 
wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 6, w terminie 21 dni od dnia 
ogłoszenia otwarcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady: 
• na dzienniku podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Kraków; 
• lub przesyłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego: 
Kancelaria Urzędu 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

2. O waŜności nadesłania lub złoŜenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z 
załącznikami decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. 

3. Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy naleŜy umieścić hasło: 
„Małopolska Rada Po Ŝytku Publicznego II kadencji ”. 

4. Zgłoszenia złoŜone po terminie, niekompletne (brak jakiegokolwiek załącznika) 
pozostawia się bez rozpatrzenia.  

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania kandydata celem 
uzupełnienia braków w formularzu zgłoszeniowym, wyznaczając w tym celu 
termin nie krótszy niŜ 3 dni. W przypadku nie usunięcia braków w podanym 
terminie zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 
§ 6 

 
1 Do zgłoszenia naleŜy załączyć następujące dokumenty: 

1) CV kandydata, prezentujące jego działalność w sektorze pozarządowym; 
2) 5 imiennych rekomendacji dla kandydata pochodzących od innych organizacji 

z zastrzeŜeniem § 2 ust. 5-7 oraz § 3 ust. 4; 
3) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy 

dla organizacji zgłaszającej kandydata; 
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4) inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności,  
w szczególności: aktualny statut lub inny dokument właściwy dla organizacji 
zgłaszającej kandydata; 

5) inne jeśli wymagane np.: terenowe oddziały nieposiadające osobowości 
prawnej (patrz § 2 ust. 4). 

2. Załączniki muszą spełniać wymogi waŜności, tzn. muszą być podpisane przez 
osoby uprawnione. 

3. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii kaŜda strona 
załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby 
uprawnione. JeŜeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi 
kaŜda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem  
z zaznaczeniem pełnionej funkcji. KaŜda strona opatrzona winna być takŜe datą 
potwierdzania zgodności z oryginałem.  

 
Etap II: 
Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych 
 

§ 7 
 
1. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy 

zgłoszeniowych wraz z załącznikami – ocena formalna.  
2. Weryfikacji złoŜonych dokumentów dokonuje Kancelaria Urzędu, Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 
3. Do grona kandydatów na członków MRPP reprezentujących sektor pozarządowy 

zostaną dopuszczeni wszyscy, którzy złoŜyli w wyznaczonym terminie, 
wypełnione kompletne i poprawne formularze zgłoszeniowe. 

4. NaleŜy wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Niewypełnienie 
któregokolwiek pola formularza zgłoszeniowego skutkuje odrzuceniem 
kandydatury ze względów formalnych. 

 
Etap III 
Wyłonienie członków MRPP reprezentuj ących sektor pozarz ądowy. 
 

§ 8 
 
1. Członków Rady reprezentujących sektor pozarządowy wybiorą ze swojego grona 

kandydaci na członków Rady. 
2. Za organizację spotkania i wybór przedstawiciela danego okręgu wyborczego do 

Rady odpowiedzialne będą Małopolskie Ośrodki Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych (MOWOP) działające z inicjatywy Samorządu Województwa 
Małopolskiego wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert. 

3. W kaŜdym z 5 okręgów wyborczych w siedzibach Małopolskich Ośrodków 
Wsparcia Organizacji Pozarządowych zorganizowane zostanie spotkanie 
wyborcze kandydatów na członków MRPP. Uczestnicy tego spotkania (kandydaci 
na członków) ustalą kryteria, sposób i tryb wyboru członków Rady, i na ich 
podstawie sporządzą listę rankingową kandydatów na członków Rady.  

4. Delegat, reprezentujący sektor pozarządowy w danym okręgu wyborczym, do 
Rady zostanie wybrany na podstawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 3. W 
trakcie kadencji Rady w przypadku odwołania lub śmierci członka Rady 
reprezentującego sektor pozarządowy lista rankingowa będzie podstawą do 
powołania w jej skład następnego w kolejności listy kandydata na członka Rady 
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bez konieczności wszczynania nowej procedury wyłaniania kandydatów na 
członków Rady reprezentujących sektor pozarządowy. 

5. Spotkanie wyborcze MOWOP zorganizuje w terminie do trzech tygodni (po 
wcześniejszym ustaleniu daty spotkania z sekretariatem Rady, który moŜe w 
uzasadnionych przypadkach wydłuŜyć termin organizacji spotkania) od dnia 
przekazania przez sekretariat Rady prowadzony przez Zespół współpracy z 
organizacjami pozarządowymi w Kancelarii Urzędu, UMWM listy kandydatów na 
członków Rady z danego okręgu wyborczego, którzy złoŜyli w wyznaczonym 
terminie, kompletne i poprawne formularze zgłoszeniowe. 

6. W spotkaniach wyborczych uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, w tym Sekretarz Rady (Koordynator współpracy z 
organizacjami pozarządowymi UMWM), jako niezaleŜni obserwatorzy, bez prawa 
głosu, zaproszeni przez MOWOP. 

7. Z kaŜdego spotkania wyborczego MOWOP sporządzi protokół, wskazujący 
imiennie przedstawiciela danego okręgu wyborczego na członka Rady oraz 
pozostałych kandydatów zgodnie z kolejnością sporządzonej listy rankingowej, 
który dany MOWOP przekaŜe w ciągu 7 dni od daty spotkania wyborczego do 
sekretariatu Rady. 

 
 
Etap IV 
Wybór współprzewodnicz ącego MRPP reprezentuj ącego sektor pozarz ądowy. 
 

§ 9 
 
Członkowie MRPP reprezentujący sektor pozarządowy wybiorą ze swojego grona 
przed pierwszym posiedzeniem MRPP współprzewodniczącego Rady oraz wskaŜą 
niezaleŜnego eksperta reprezentującego ich stronę w Radzie. 
 
 

Marek Nawara 
     Marszałek Województwa Małopolskiego  

 


