
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 94/16 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 21 stycznia 2016 r. 

 

 

 

Regulamin określający tryb powołania członków Małopolskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, termin i sposób zgłaszania kandydatów.   

 

DEFINICJE 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1) Radzie oraz MRDPP – rozumie się przez to Małopolską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego;  

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.);  

3) organizacjach pozarządowych oraz sektorze pozarządowym – rozumie się przez  

to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1), 2), 4) 

ustawy, prowadzące działalność na terenie Województwa; 

4) działalności pożytku publicznego – rozumie się przez to działalność pożytku 

publicznego w rozumieniu ustawy;  

5) Marszałku – rozumie się przez to Marszałka Województwa Małopolskiego;  

6) Województwie – rozumie się przez to Województwo Małopolskie;  

7) Samorządzie Województwa – rozumie się przez to Samorząd Województwa 

Małopolskiego; 

8) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Województwa Małopolskiego;  

9) Urzędzie oraz UMWM – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego; 

10)  Administracji – rozumie się przez to przedstawicieli Wojewody, Marszałka i Sejmiku 

Województwa Małopolskiego.  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

1. W skład MRDPP wchodzi: 

a) 4 przedstawicieli Marszałka w tym m.in.: Koordynator współpracy z organizacjami 

pozarządowymi,  

b) 1 przedstawiciel Wojewody; 

c) 3 przedstawicieli Sejmiku Województwa Małopolskiego; 

d) 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie 

województwa. 

2. Marszałek Województwa Małopolskiego zwróci się do podmiotów, o których mowa  

w ust. 1 lit. b) i c) o wskazanie przedstawicieli do pracy w Radzie oraz wybierze swoich 



przedstawicieli, natomiast przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 lit. d) będą wyłonieni 

zgodnie z poniższymi zasadami.  

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 

Marszałek ogłasza na stronach internetowych Urzędu informację  

o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.  

 

II. ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

NA CZŁONKÓW RADY 

 

§ 2. 

 

1. Kandydat na członka Rady musi zostać zgłoszony przez podmiot uprawniony  

w rozumieniu ust. 2 poniżej.  

2. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów i udzielania im rekomendacji  

są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3) ustawy, 

działające na terenie Województwa. 

3. O prowadzonej działalności na terenie Województwa decydują zapisy statutu lub innego 

właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności danego podmiotu. 

4. Terenowe oddziały organizacji pozarządowych nieposiadające 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, należy załączyć do dokumentów 

aplikacyjnych. 

5. Każda organizacja pozarządowa może 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, że zgłaszając kandydata nie można udzielać rekomendacji innym kandydatom.  

7. Urząd zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do organizacji pozarządowej, która udzieliła 

rekomendacji więcej niż jednemu kandydatowi, o wycofanie tych rekomendacji  

i udzielenia ostatecznej rekomendacji jednemu kandydatowi, wyznaczając w tym celu 

termin nie krótszy niż 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 zostaje podzielony na 

6 okręgów wyborczych: 

Okręg Krakowski powiat: krakowski, proszowicki, miechowski, wielicki, 

myślenicki, bocheński 

Okręg 

Nowosądecki 

miasto Nowy Sącz,  

powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski 

Okręg Tarnowski 
miasto Tarnów, 

powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski 

Okręg Oświęcimski powiat: oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, olkuski 

Okręg Nowotarski powiat: suski, tatrzański, nowotarski 

Okręg m. Kraków miasto Kraków 

 

2. W każdym okręgu wyborczym, z wyjątkiem okręgu m. Kraków, do Rady wybrany zostanie 

jeden reprezentant organizacji pozarządowych. W okręgu m. Kraków do Rady zostanie 

wybranych trzech reprezentantów organizacji pozarządowych.  

3. O przynależności do danego okręgu wyborczego decyduje prowadzenie działalności  

na terenie danego okręgu (nie można zgłaszać kandydata lub udzielać rekomendacji 

kandydatowi z innego okręgu wyborczego). 

4. W przypadku braku zgłoszenia kandydata w danym okręgu wyborczym, Marszałek 

zaprasza wybranego przez siebie przedstawiciela podmiotów uprawnionych, po 

zasięgnięciu opinii 5 innych podmiotów uprawnionych, działających na terenie danego 

okręgu wyborczego. 

5. W przypadku zgłoszenia w danym okręgu wyborczym tylko jednego kandydata  

(w przypadku okręgu m. Kraków wyłącznie trzech kandydatów), zgłoszenie to będzie 

potraktowane jako wyłonienie członka MRDPP reprezentującego organizacje pozarządowe 

w danym okręgu wyborczym, o ile zgłoszenie spełni wymogi, o których mowa w § 4, § 5, 

§ 6, § 7. 

6. Do kandydatów na członków Rady, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje się te same zapisy 

Regulaminu, co do pozostałych kandydatów na członków Rady.  

 

§ 4. 

 

1. Kandydat na członka Rady musi: 

a) zostać zgłoszony przez podmiot uprawniony w rozumieniu § 2 ust. 2 Regulaminu; 

b) być osobą pełnoletnią; 

c) wyrazić zgodę na kandydowanie na formularzu, o którym mowa w § 5 ust. 1; 



d) uzyskać 10 imiennych rekomendacji na kandydowanie do MRDPP pochodzących 

od innych podmiotów z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 5-7 oraz § 3 ust. 3 i 4; 

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

umyślnie; 

f) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu 

zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), w tym upublicznienie tych 

informacji.  

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

 

III. ETAPY WYŁANIANIA KANDYDATÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

NA CZŁONKÓW RADY 

 

§ 5. 

 

Etap I: 

Zgłoszenie kandydata na członka Rady 

 

1. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i złożenie go w formie papierowej wraz  

z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 6, w terminie do 26 lutego 2016 r. 

2. Formularz zgłoszeniowy należy również złożyć w wersji elektronicznej (przesłać  

na adres: ngo@umwm.pl lub dostarczyć, w sposób wskazany w ust. 3, na płycie CD/DVD w 

formacie umożliwiającym edycję).  

3. Zgłoszenia należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu, ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków lub przesłać pocztą z dopiskiem „Małopolska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego” na adres korespondencyjny Urzędu: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Kancelaria Zarządu 

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

 

3. O terminowym nadesłaniu lub złożeniu formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami 

decyduje data wpływu do Urzędu, potwierdzona datą i pieczęcią wpływu. 

4. Podmiot zgłaszający weryfikuje, czy organizacje rekomendujące prowadzą 

działalność na terenie Województwa, w szczególności w danym okręgu. 

5. W kolejnych kadencjach naboru do MRDPP, formularz zgłoszeniowy wraz  

z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie wskazanym w  stosownej Uchwale 

Zarządu. 

 

§ 6. 

 

1. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, należy załączyć następujące dokumenty: 

mailto:ngo@umwm.pl


1) 10 imiennych rekomendacji dla kandydata pochodzących od innych organizacji 

pozarządowych działających w obrębie danego okręgu wyborczego z zastrzeżeniem 

zapisów § 2 ust. 5-7 oraz § 3 ust. 3 i 4; 

2) inne dokumenty, jeśli są wymagane, np.: w przypadku terenowych oddziałów 

nieposiadających osobowości prawnej (zob. § 2 ust. 4). 

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

uprawnione zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę   

działalności danego podmiotu. 

3. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna 

być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot zgłaszający. 

 

Etap II: 

Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych 

 

§ 7. 

 

1. Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych polega na sprawdzeniu ich kompletności  

i poprawności wraz z załącznikami – ocena formalna. 

2. Weryfikacji złożonych dokumentów dokonują pracownicy Kancelarii Zarządu UMWM. 

3. Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

4. W przypadku braków w formularzu zgłoszeniowym lub w  załącznikach Urząd wzywa do 

uzupełnienia braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 3 dni. W przypadku 

nie usunięcia braków w podanym terminie zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. W przypadku braku podpisu kandydata pod oświadczeniem dotyczącym przetwarzania 

danych osobowych i nieuzupełnienia go, w sposób wskazany w ust. 5, formularz podlega 

komisyjnemu zniszczeniu. 

 

Etap III 

Wyłonienie członków. 

 

§ 8. 

 

1. Członków Rady reprezentujących sektor pozarządowy wybiorą ze swojego grona 

kandydaci na członków Rady według zasad opisanych poniżej.  

2. Za koordynację i organizację spotkań w okręgach wyborczych do Rady odpowiedzialny 

jest UMWM.  

3. W każdym z 6 okręgów wyborczych zorganizowane zostanie spotkanie wyborcze 

kandydatów na członków Rady. Uczestnicy tego spotkania (kandydaci na członków Rady) 

ustalą w formie konsesnusu listę rankingową kandydatów na członków Rady  

z zapewnieniem reprezentatywności organizacji pozarządowych, w zakresie form 

prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego tych organizacji. W razie 

niemożności osiągnięcia konsensusu decyzja zapada w formie losowania.  

4. Kandydat, 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 bez konieczności 

wszczynania nowej procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady reprezentujących 

sektor pozarządowy. 

5. Spotkania wyborcze zostaną zorganizowane w terminie do trzech tygodni od dnia 

zakończenia naboru. O terminach tych spotkań kandydaci zostaną poinformowani drogą 

elektroniczną.  

6. W spotkaniach wyborczych uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu. 

7. Z każdego spotkania wyborczego zostanie sporządzony protokół, wskazujący imiennie 

przedstawiciela danego okręgu wyborczego na członka Rady oraz pozostałych kandydatów 

zgodnie z kolejnością sporządzonej listy rankingowej. 

8. Marszałek powołuje członków Rady zgodnie z rekomendacją kandydatów w oparciu  

o przedłożoną listę rankingową, o której mowa w ust. 3.   

 

Etap IV 

Wybór współprzewodniczących MRDPP  

 

§ 9. 

 

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady, zostaną wybrani w głosowaniu Współprzewodniczący 

Rady w następujący sposób: 

1) po stronie administracji – jedna osoba wybrana spośród członków administracji;  

2) po stronie organizacji pozarządowych – jedna osoba wybrana spośród członków strony 

pozarządowej.  

2. Wybory Współprzewodniczących są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa 

członków Rady.  

 

 

 


