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Panie i Panowie

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast

Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo,

Dobra współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 
jest niezbędnym czynnikiem, zapewniającym właściwe warunki służące rozwojowi 
i doskonaleniu Społeczeństwa Obywatelskiego. Dlatego jako Pełnomocnik Wojewody 
Małopolskiego do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi, kieruję do Państwa prośbę o podjecie współpracy.

Jednostki samorządu terytorialnego, szczególnie te działające na poziomie gminnym, 
są w najbliższych relacjach z liderami lokalnych społeczności, którzy inicjują i realizują – 
w bardzo różnorodnych formach – obywatelskie pomysły oraz projekty. Takie doświadczenie 
jest niezwykle cenne i powinno być w jak największym zakresie wykorzystywane.

Dlatego pragnę, za Państwa pośrednictwem, zwrócić się do wszystkich podmiotów 
działających w województwie małopolskim  w tzw. „Trzecim Sektorze” z zaproszeniem 
do nawiązania bliższych, partnerskich relacji. Niezbędnym działaniem, które zapoczątkuje 
dobre współdziałanie,  będzie pozyskanie i umieszczenie podstawowych danych 
informacyjnych o jak największej liczbie działających organizacji pozarządowych 
w tworzonej aktualnie przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie bazie teleadresowej 
NGO. Wzór ww. bazy (w formie edytowalnej) dołączony został do niniejszej korespondencji. 
W załączeniu przekazuję także, udostępnione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – 
jako autora wzoru bazy, dodatkowe wyjaśnienia oraz komentarze dotyczące sposobu 
jej wypełnienia. 

Mając na względzie rangę przedsięwzięcia proszę Państwa o priorytetowe potraktowanie 
niniejszej korespondencji i jak najpełniejsze zaangażowanie podległych Państwu służb 
skierowanych do jego realizacji. Równocześnie proszę o zwrotne przekazanie wypełnionej 
tabeli (danych zbiorczych z obszaru całej gminy) w terminie do 29 marca br.    
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W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień proszę o bezpośredni 
kontakt z Panem Witoldem Bogdanem, tel. 12 39 21 444, email: 
wbog@malopolska.uw.gov.pk 

Z poważaniem

Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego
do Spraw Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Joanna Jahn-Machowska

Zał.:
- wyjaśnienia do arkusza bazy organizacji pozarządowych,
- wzór bazy organizacji pozarządowych.
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